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Aquest és el tercer any que portem endavant el projecte. Volíem que l’alumnat proposara, fera i 

valorara noves iniciatives per millorar l’escola: no només a nivell de patis, sinó en tots els aspectes. 

Aquest fet afavoreix molt la convivència al centre, la disminució de conflictes, el desenvolupament 

competencial de l’alumnat (esperit crític i democràtic, emprenedoria…) i el sentir que són escoltats i 

escoltades, i part important de l’escola. 

Cada classe a les assemblees parla de les necessitats i millores que volen per als patis, funcionament 

del cole, organització de festes i/o activitats, menjador escolar… així com també valoren les activitats 

realitzades. 

Els delegats i delegades porten aquestes propostes al Consell de delegats i delegades, on debaten 

amb l’equip directiu i la resta de classes les idees i la seua viabilitat. Els majors de sisé fan de 

moderadors i prenen nota dels acords. 

Aquests acords es transmeten a les persones implicades: claustre, Consell Escolar, AMPA, 

ajuntament, monitores de menjador, personal no docent, ajuntament… 

Ells i elles són els encarregats en la mesura del possible de portar a terme eixes propostes. És a dir, si 

demanen una decoració dels corredors de l’escola, la fan ells i elles. Si demanen uns jocs al pati pintats 

a terra, cal implicar-se. És una forma de valorar allò que han proposat, adonar-se de l’esforç que 

implica, i tenir cura de les seves creacions. 

És un procés llarg i costós que necessita temps per desenvolupar-se, però que és molt valorat per la 

comunitat educativa. 

Aquests anys hem fet: 

- Jocs pintats a les diferents zones de pati del centre (escacs, piano a l’entrada de l’escola, circuits de 

cotxes, sambori…) 

- Parets musicals 

- Murals  

- Casetes i menjadors per als pardals de l’escola 

- Creació d’una zona d’excavacions a l’hort per a l’alumnat major 

- Organització i valoració de les activitats extraescolars i complementàries : 9 d’octubre, Nadal, Dia 

de la Pau, dia de l’arbre, Pasqua, Dia del Llibre, Fira Mediambiental, activitats del menjador escolar… 

- Valoració del funcionament de les activitats recollides al Projecte d’innovació del centre 

- Decoració dels corredors i portes de l’escola per a les diferents èpoques de l’any o celebracions 

- Caixa amb material per classe per jugar al pati 

- Jocs cooperatius amb famílies 
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Aquest projecte forma part de l’esperit de l’escola i cada curs escolar seguirem comptant amb les idees 

i propostes de l’alumnat. També el claustre, famílies i la comunitat educativa són escoltades per 

millorar no només a nivell de patis, sino a nivell general tot el centre escolar.  

 

Els conflictes que tenim, a nivell de patis, són pràcticament mínims i anecdòtics. L’alumnat no té por 

d’expressar les seues idees i opinions, perquè sap que les tenim molt en compte. 

 

Pensem que és un projecte que es pot extrapolar a diferents contextos i, encara que als inicis potser un 

poc dificultós perquè els procesos s’allarguen prou, una vegada adquirida la dinàmica per part del 

claustre i de l’alumnat, fa que aquest últim siga part esencial del funcionament de l’escola. 
 

 

 

 

 

 

 

 


