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Nuevo Almafrá és un centre públic d’educació infantil amb els nivells de 2, 3, 4 i 5 anys. El
nostre pati està format principalment per una pista de futbet i de bàsquet, a més de la zona
dels gronxadors. A causa de les conclusions extretes de les observacions que hem fet tot
el professorat en el pati, hem creat diferents zones de joc. 
Ara mateix estem en la fase 1, on cada classe va a jugar a la zona de joc que li ha tocat
eixe dia perquè estem obrint les zones de forma progressiva. Quan estiguin totes obertes,
ja podran jugar a les diferents zones barrejant-se tots els nivells. Les zones que tenim
obertes són: zona de l’hort, art, contes i elements naturals, més avant també obrirem la
zona musical.
1. Zona de l’hort. El nostre centre ha sigut premiat per la Fundació Triodos amb el segon
premi d’horts educatius ecològics. Arran d'aquest premi,  ens plantejarem obrir l’hort en
l’hora del pati perquè puguen jugar. Els xiquets han col·laborat fent les jardineres per a
l’hort i el professorat hem fet un tipi. A l’hora del pati tot l’alumnat juga en l’hort amb la taula
d’investigació, amb cubs i pales i amb el tipi.
2.  Zona  d’art:  Provisionalment  hem penjat  una  pissarra  en  una  paret  del  pati  perquè
puguen dibuixar, crear, escriure... 
3. Zona de contes. En aquesta zona l’alumnat va a veure i llegir contes.
4. Zona d’elements naturals. Hem penjat 2 capaços d’un arbre, un conté pinyes i l’altre
fustes. Posteriorment posarem 2 capaços més amb branquetes.

Amb la incorporació d’aquestes zones al pati i l’eliminació dels balons, hem observat que
la zona de les pistes ha quedat pràcticament deserta (era una zona de conflictes perquè
els més majors volien jugar al futbol i les xiques molestaven en esta zona).
Els canvis que hem observat són:
- Hi ha una millor convivència entre tot l’alumnat reduint-se la quantitat de conflictes.
- Tots ocupen els diferents espais del pati, no hi ha una zona que estiga més ocupada per

xics que per xiques com passava abans.
- Les zones de joc són inclusives ja que atenen les diferents necessitats de l’alumnat 



Informació addicional...

La transformació del pati en un pati coeducatiu estem fent-la progressivament i sempre
basant-nos en els interessos del nostre alumnat. Periòdicament el professorat va omplint
una taula per detectar si les xiquetes i xiquets tenen interès en la zona, quants van a jugar,
si hi ha algun tipus de conflictes...
Posteriorment en les reunions de pati que fem tot el professorat, determinen si hem de
realitzar alguna modificació en la zona o en els recursos que hem incorporat en cada zona.


