
PROPOSTES PEL PATI

He estat pensant sobre les propostes de pati i he fet una petita reflexió de com podria
ser el nou pati. Tenint en compte el meu punt de vista i posant-me a la pell de les
meves filles, ús plantejo algunes idees que potser poden ser interessants per construir
aquest projecte.

Pel  meu  entendre  el  pati  de  l’escola  hauria  de  ser  un  espai  de  lleure,  de  joc,
d’experiències, un espai motriu, de relacions socials, de descoberta, d’experimentació,
de creativitat... A més a més, hem de donar-li  valor i importància que aquest espai
sigui també un lloc d’aprenentatge que pot ser igual d’important que les oportunitats
educatives que es donen a les aules.

Un cop feta aquesta reflexió més personal, el nou pati m’agradaria que s’utilitzessin
materials  els  més  naturals  possibles,  ja  que  ens  poden  aportar  possibilitats  més
beneficioses pels infants. D’aquesta manera es dona la possibilitat de desenvolupar
els  sentits  i  donar  valor  al  medi  que ens envolta.  També afavoreixen  un joc  més
creatiu,  imaginatiu,  enriquidor,  de curiositat  i  així  sortir  d’altres jocs més típics que
acostumem a fer els nens en els patis de les escoles. El contacte amb materials més
naturals sempre serà més beneficiós que no pas amb materials de plàstic o d’altres
més perjudicials. A més poden ser d’aprofitament o més accessibles econòmicament.

Idees pel projecte de pati

 Elaborar un pati amb superfícies diferents on es pugui fer un joc amb terra més
dura i d’altres més toves (sorrals, herba, escorces...).

 Espai d’arbres, hort, plantes, zones verdes...

 Una part de cabanes, túnels, desnivells, equilibris,...

 Espai de joc simbòlic.

 Espai  on  hi  tinguin  cabuda  animals  o  insectes  com  ara  caixes  nius  pels
ocells,...

 Aportació de caixes de material  on puguin triar jocs ( jocs de taula, pilotes,
cordes, bales, ...

 Jocs grans pintats a terra: xarranques,...

 Caixes  de  fusta  de  fruites,  troncs  petits,  escorces  i  altres  materials  on  els
infants puguin crear circuits o puguin construir autònomament i al seu gust.











Racó musical

Racó d’aigua



Racó de construccions

Racó d’art


