SESSIÓ DE DISSENY – Alumnes
1 de desembre a l’escola
OBJECTIU
Treballar a l’aula els diferents ambients del pati de l’escola per tal de:
‐
‐
‐
‐

Resoldre els conflictes detectats al pati treballats a les sessions prèvies amb l’alumnat de cicle inicial, mitjà i superior
Complir els desitjos i voluntats dels infants
Equilibrar les desigualtats dels ambients actuals del pati segons la classificació calma, natura i moviment
Valorar la possibilitat de ser transportats (desmuntables) pel pati de la nova escola.

PROPOSTA per FAMILIES
Després de molt preguntar, sembla que ja sabem ben bé a què jugueu, on, qui juga a què, quins espais són més agradables, quines zones hi ha més bona convivència
i en quines menys.
Ha arribat doncs el moment que comencem a pensar què podríem fer per a millorar el nostre pati, tenint en compte tot això que hem observat. Com a resum,
expliquem el que hem observat i us demanem que tenint en compte tot això, feu propostes per a millorar el pati.
Com fem les propostes?
1. Pensem a quina problemàtica volem donar resposta, què és el que volem millorar.
2. Proposem una idea per a millorar‐la. La idea pot ser tant un objecte concret, com una proposta per al funcionament d’algun espai, una estructura, un
canvi general,...
3. Per a exemplificar la idea, cal que l’expliqueu bé, assenyalant què és el que creieu que milloraria. Penseu en portar referències d’espais, mobiliari,
objectes, jocs, etc. aportant fotografies, dibuixos, textos, maquetes,... TOT S’HI VAL!
4. Aquest treball el portareu a l’escola abans del dilluns 27 de novembre. Les treballarem amb el grup de representants d’aula i també amb les famílies i
les mestres i escollirem alguna de les propostes per iniciar la transformació del pati.

RESULTATS DIAGNOSI ACTUAL
El que hem pogut veure fins al moment:

1. Sorral: és una zona en la que normalment hi ha més nenes que nens, i sobretot de cicle infantil i inicial. És un espai en el que es juga i s’experimenta amb la
sorra. En general es considera una zona de bona convivència, tot i que a vegades es donen conflictes perquè alguns infants llencen sorra. Els nens i nenes
més grans no hi van tant perquè estan els més petits.
2. Castell de jocs: és una zona en la que normalment hi ha més nenes que nens, i sobretot de cicle infantil i inicial. És un espai en el que s’hi fan diferents jocs,
alguns per sobre l’estructura i d’altres a sota l’estructura. En general es considera una zona de bona convivència, tot i que es considera que és massa petit
per a les nenes i nens més grans i que hi ha algunes coses que estan trencades.
3. Horts: és una zona en la que només hi van els infants de cicle infantil, tot i així és una zona molt ben valorada per tots els cursos i un espai al que tothom hi
voldria anar i estar‐s’hi.
4. Cúpula – arbres: aquesta zona està ocupada de manera similar per nenes i nens (potser una mica més de nenes que de nens) i sobretot dels cursos més
petits. És un espai molt ben valorat i en el que generalment hi ha bona convivència i es considera que s’hi està tranquil, excepte en alguns casos en els que
es donen conflictes amb els pals i els troncs. En relació a la cúpula, la valoració és molt bona i només assenyalen que cal fer algunes reparacions i una porta
més gran. Els nens i nenes més grans no hi van tant perquè estan els més petits.
5. Pista: aquesta zona està ocupada majoritàriament per nens de tots els cursos. En alguns casos està ben valorada perquè els hi agrada jugar allà, però en
general ha estat assenyalada com la zona amb més conflictes. Els conflictes són pel joc, les normes, les faltes i la competitivitat (tothom vol guanyar) i
també perquè a vegades no es deixa jugar a algunes nenes i a alguns nens. A vegades si vols jugar allà no pots perquè estan jugant amb la pilota i et poden
donar un cop.
6. Carpes (pista petita): aquesta zona està ocupada més per nenes que per nens i sobretot de cicle mitjà. En general es considera una zona de bona
convivència tot i que a vegades es donen conflictes. En alguns casos hi ha problemes perquè ve la pilota de la pista.
7. Passadissos i tren: aquesta zona està ocupada sobretot per nenes de tots els cursos, però més de cicle mitjà i superior. En general es considera una zona de
bona convivència i es valora molt la tranquil∙litat.

