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UN PATI PER A TOTS I TOTES: INCLUSIÓ, COEDUCACIÓ I SOSTENIBILITAT

Fins fa uns anys, el  pati  era un espai  oblidat,  desestructurat i  lliure,  en el  qual l’única
intervenció  per  part  de  l’equip  docent  era  la  vigilància  del  professorat  de  guàrdia.  No
obstant això, cada vegada més es valora el poder del pati, tant amb finalitats educatives
com per la seua potència com eina diagnòstica. Una visita a l’hora del pati ofereix una
fotografia molt exacta del clima d’un centre, així com del nivell d’inclusió i de coeducació
d’aquest.

El  pati  és el  millor  espai  d’aprenentatge social;  això és indiscutible.  Tanmateix,  un pati
sense intervenció suposa que sovint gran part de l’alumnat amb dificultats en les relacions
socials o amb necessitats específiques de suport educatiu estiga aïllat, exclòs i, per tant,
sense possibilitats d’ampliar la seua competència social.  D’altra banda, observem cada
vegada més situacions d’androcentrisme que és fonamental detectar i redirigir. 

Per totes aquestes raons, des del curs passat iniciarem aquest projecte, que consisteix a
la realització d’activitats lúdiques a l’hora de l’esplai, mitjançant els següents objectius: 

1. Facilitar la inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
augmentant l’interès i el desig de socialització. 

2. Evitar  o  reduir  l’assetjament  escolar  treballant  evitant  l’aïllament  i  creant  nous
vincles i enfortint-los.

3. Fomentar els valors del respecte i la solidaritat. 
4. Lluitar contra els estereotips i els rols de gènere. 
5. Augmentar el benestar de tota la comunitat educativa. 
6. Fomentar el contacte amb la natura i millorar la consciència ecològica. 

A partir d’aquests objectius, es realitzen unes activitats en determinades àrees del pati.
Són originals, pensades i dissenyades pel professorat del centre, partint dels interessos,
aficions i talents del nostre alumnat. No cal apuntar-se abans. 

Cada setmana es publica, tant al tauler d’anuncis com a la pàgina web, la llista d’activitats
setmanals i tot l’alumnat interessat acudeix al lloc. A continuació, es mostren algunes de
les activitats dutes a terme:
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Els  resultats:  una  millora  indiscutible  en  el  clima  general  del  centre,  augmentant  el
benestar  de  tota  la  comunitat  educativa,  creant  nous  vincles  entre  l’alumnat  i  entre
l’alumnat-professorat i convertint-lo en un lloc on tothom és acceptat, valorat i inclòs.

Informació addicional...

https://mestreacasa.gva.es/web/iesbenetusser/143 
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