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Al nostre centre de secundària s’han aplicat activitats inclusives al pati des del curs 2019/20, amb el 

projecte EL PATI QUE SOMIEM. El procés per a programar les activitats proposades és participatiu, 

implicant a principi de cada curs a alumnat (mitjançant consulta en les tutories), a les famílies 

(mitjançant l’AMPA del centre) i al professorat (als departaments). Actualment és ja un projecte de 

centre, amb molts departaments implicats i espais utilitzats:  

• TAULES DE PIC-NIC AL PATI 

Amb les 5 taules que compraren amb les aportacions de l’AMPA, projectes europeus i pressupost del 

centre, desenvolupem activitats com:  

o Jocs de lògica matemàtica, 

o Games to speak/Jouer et parlaer,  

o Ludoteca amb escacs i jocs de cartes,  

o Yarn Bombing (teixint per la Igualtat) 

o Taller d’ànime, manga i estudi Glubi 

• PISTES ESPORTIVES EXTERIORS 

Oferim activitats inclusives, que fomenten la participació de tot l’alumnat independentment 

del seu gènere, nivell d’habilitat motriu,.. com COLPBOL, BEISBOL,VOLEIBOL, 

QUIDDICH,.. 

• BIBLIOTECA/AULA DE TEATRE 

La biblioteca està oberta a l’hora de l’esplai els dijous poden participar de l’activitat 

LUDÓPATAS, un club de lectura per al foment de la lectura en l’alumnat.  

A l’aula de teatre també està l’activitat “LA PARAULA ÉS NOSTRA” per a fomentar l’ús del 

valencià mitjançant l’expressió oral dels textos, poesia,.. 

• AULA EXTERIOR: PINADA 

A aquest lloc més íntim però a l’aire lliure es crea un espai amb 6 taules de pic nic exteriors on 

consultar i resoldre dubtes sobre EDUCACIÓ sexual, acompanyats/des per la orientadora del 

centre i un professor col.laborador. L’activitat s’anomena: PARLEM DE SEXE. 

• GIMNÀS 

Aquest espai es cedeix per a l’alumnat per poder practicar activitats de ritme i expressió 

corporal:  

o Taller de K-Pop dirigit per alumnes 

o Taller de Tic Toc proposat i dirigit per alumnat del Batxillerat escènic,... 

o Campionats de Bàdminton per a l’alumnat de batxillerat,..  

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Informació addicional... 

Exemple d’horari: 

 

 
 

 


