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Des del curs 2018-2019 s’han executat activitats d’ambientalització del pati (hort escolar i zones 

enjardinades) i de dinamització de l’esbarjo. Les principals accions en la dinamització van anar 

dirigides a crear zones d’activitats esportives i lúdiques amb tres objectius: 

• Fomentar que l’alumnat amb dificultats de relació trobara espais on interactuar amb altres 

companys/es. 

• Fomentar formes d’oci sanes i positives (hàbits saludables). 

• Disminuir els conflictes que poden aparéixer en el pati entre alumnes i, per tant, millorar la 

convivència del nostre centre. 

• Potenciar les relacions igualitàries que ajuden a eliminar els prejudicis, estereotips i rols en 

funció del sexe amb la finalitat de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, 

possibilitats de desenvolupament personal integral, sobre la base de les seues identitats i no a 

models imposats. 

Aquestes accions són: 

• PISTES ESPORTIVES 

o Tenis taula: al pati disposem de dues taules de tenis taula donades i instal·lades per 

l'Ajuntament d'Orpesa. Les raquetes i pilotes han sigut subvencionades per l'AMPA i 

l'alumnat les té disponibles durant tots els patis de dilluns a divendres. 

o Colpbol: dos patis a la setmana es fa un partit de colpbol entre els equips mixtos de les 

diferents classes, per evitar l'ocupació per part dels mateixos grups d'alumnat masculí 

que juga a futbol.  

o Futbol: un pati a la setmana es realitza dos campionats de futbol (infantil amb 1ESO i 

2ESO, i cadet amb la resta de grups) alterns entre equips mixtos de les diferents 

classes, per evitar l'ocupació per part dels mateixos grups d'alumnat masculí que juga a 

futbol. En acabar els dos campionats, amb les dades de gols a favor, gols en contra, 

punts del torneig... es fa un estudi estadístic a 3ESO a l’assignatura de matemàtiques. 

S’estudia l’equip més regular, el més golejador i el més golejat, així com el/la pitxitxi 

de les dues lligues. Tot amb gràfics i programari Excel. 

o Bàsquet: un pati a la setmana es realitza un campionat de basquet entre equips mixtos 

de les diferents classes, per evitar l'ocupació per part dels mateixos grups d'alumnat 

masculí que juga a futbol. En acabar el campionat amb les dades de punts a favor, 

punts en contra, puntuació global del torneig... es fa un estudi estadístic a 3ESO a 

l’assignatura de matemàtiques. S’estudia l’equip més regular, el que ha fet més punts i 

al qui l’han fet més punts, així com el/la jugador/a amb més punts fets de la lliga. Tot 

amb gràfics i programari Excel. 

• GIMNÀS 

o Bàdminton: dos patis a la setmana s'obri el gimnàs i es realitza un campionat de 

parelles mixtes. En un dels patis, el campionat és entre parelles de 1ESO i 2ESO, i 

l'altre pati entre parelles dels cursos superiors. Les raquetes i els volants han sigut 

subvencionats per l'AMPA. 

• MOBILIARI DEL PATI  

o Bancs: Diversos bancs de ciment del centre s'han pintat amb taulers d'escacs i tres en 

ratlla com a punts de joc. Diversos bancs de fusta del pati s'han decorat amb missatges 



contra la violència de gènere, i amb la bandera del moviment LGTB i amb dates 

significatives en la història per l'ampliació dels drets del col·lectiu LGTB. Per 

exemple, un dels bancs fa referència a l'1 de juliol del 2005 quan es va aprovar la Llei 

del matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya. L'Ajuntament d'Orpesa ha 

donat dos bancs d'exterior que s'han instal·lat en una zona d'ombra al costat d'una de 

les pistes esportives. 

o Taules de fusta de pícnic: l'Ajuntament d'Orpesa ha donat al centre tres taules de pícnic 

de fusta les quals s'han col·locat en una zona del pati on s'han plantat moreres amb 

l'objectiu de fer una zona d'ombra per aprofitar-la a l'esbarjo i com aula exterior. 

• BIBLIOTECA 

o Aula Biblioteca: la biblioteca està oberta a l’hora de l’esbarjo. L’alumnat pot anar a fer 

ús del servei de préstec de llibres, dels ordinadors per fer treballs, llegir o estudiar.  

o Biblioteca exterior o “Racó de lectura”: s'ha condicionat fora de la biblioteca una zona 

de lectura exterior amb gespa artificial i «pufs» confeccionats per l'alumnat amb 

pneumàtics a tecnologia. En aquest espai l’alumnat pot trobar la informació de les 

convocatòries de concursos literaris i pretén que l’alumnat aprofite per a compartir 

interessos lectors i valoracions de lectures. Cada cert temps, es pot posar un tros de 

paper continu per a crear una “història comuna”: escriure el començament d’un 

microrelat perquè es vaja completant amb la participació voluntària dels alumnes. 

Aquesta zona també s'utilitza com aula exterior. 

• ESPAI D'ESCACS 

o A l'aula biblioteca hi ha taulers d'escacs subvencionats per l'AMPA i l'alumnat pot 

jugar-hi dins de la biblioteca. Tanmateix poden jugar en els bancs de ciment amb 

taulers pintats.  

• ESPAI ARTÍSTIC 

o En un dels porxos del centre, s'ha posat taules de dibuix on l'alumnat pot anar a pintar. 

L'AMPA ha subvencionat un carro amb material de dibuix (llapis, temperes, 

retoladors...) que l'alumnat pot fer servir en aquest espai. Un grup d'alumnat 

s'encarrega de gestionar aquest espai. 

• ESPAI CUB DE RUBIK 

o En un dels porxos del centre, un grup d'alumnes realitza un taller de cubs de Rubik 

amb material subvencionat per l'AMPA. Un alumne imparteix el taller als 

companys/es. 

• AMBIENTALITZACIÓ 

o Zona d'ombra de moreres: l'alumnat ha plantat moreres per generar una zona d'ombra 

on estan les taules de pícnic de fusta. 

o Bosc mediterrani: l'alumnat ha plantat per al dia de l'arbre plantons d'arbres autòctons 

del bosc mediterrani en una zona del pati. 

o Hort escolar: realització de l'hort escolar del centre. 

• MURALS 

o L'alumnat ha decorat diverses parets del pati amb murals sobre els ODS, el canvi 

climàtic... 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


