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Un pati de possibilitats

ACCIONS DEL PROJECTE

Famílies:  

▪ Presentació en Assemblea. 20/11/2018. 

▪ Qüestionari on-line. 26/11/2018.

Claustre:  

▪ Sessió de claustre inicial. 19/11/2018. 

▪ Elaboració de les observacions i treball a l’aula.

▪ Sessió de retorn amb mestres de cicle mitjà i superior. 

3/12/2018.  

Equip de menjador:  

▪ Sessió de treball i recollida d’informació. 3/12/2018.  

Grup de treball conjunt:  

▪ Sessió conjunta amb representants del claustre, de les famílies 

i de l’equip de menjador. 

▪ Sessió conjunta sense equip de menjador. 10 i 18/3/2019.

Comunitat educativa: 

▪ Comunicació del projecte: blog de l’escola i d’un mural amb 

línia del temps.

▪ Sessió de sensibilització. 4/2/2019.

▪ Devolució de la diagnosi i les propostes d’actuació. 

25/3/2019.

http://afapractiques.com/

Diagnosi de Coeducacció

ENQUESTES A LES FAMÍLIES

http://afapractiques.com/
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Enquestes al professorat i a l’alumnat: ocupació de l’espai

Diagnosi de Coeducacció

Codis de gomets:
Verds: bona 

convivencia.

Vermells: mala 

convivencia.

Lila: nena.

Taronja: nen.

Groc: altres.
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% presència nenes i nens als espais

Nenes Nens

L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI – OBSERVACIONS DEL PROFESSORAT

TOTAL REGISTES NENES 295

TOTAL REGISTES NENS 373

L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI
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ZONES DE BONA CONVIVÈNCIA I ZONES DE CONFLICTE

Codis de colors de barres:  
Blau: nena;  Vermell: nen; Verd: altres.

ACTIVITATS
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Enquestes a l’alumnat: vivències positives

Diagnosi de Coeducacció

Codis de colors de barres:  Blau: nena;  Vermell: nen; Verd: altres o no respon

VIVÈNCIES POSITIVES         
Cooperació, ajuda, ... 
“Un dia que vam jugar a futbol sense 

barallar-nos i jugant tots plegats” (nen, 

5è) 

“Quan et fas mal amb la pilota de 

bàsquet, t'ajuden i t'acompanyen a 

ficar-te aigua” (nena, 5è) 

“Quan els companys m'ajuden ” (nena, 

5è) 

“Hi havia un nen que no sé com es deia 

que estava avorrit i un altre nen el va 

deixar jugar a futbol” (nen, 5è) 

“Quan estava trista les meves amigues 

m'han ajudat” (nena, 5è) 

Passar-ho molt bé 
“A la font unes quantes amigues ens 

vam mullar, feia calor i era molt divertit” 

(nena, 5è) 

“Quan vam jugar un partit de futbol i 

ens ho vam passar molt bé” (nen, 3r) 

Amistats: 
“Jugar amb les meves amigues” (nena, 

3r) 

“Quan faig amics” (nen, 3r) 

Activitats creatives 
“Quan estàvem al pati amb les meves 

amigues practicant uns balls” (nena 3r) 

Jocs de grup 
“El dia que vam jugar a la rata” (nena, 

3r) 

“Jugant a jocs d'educació física al pati” 

(nen, 3r) 

Jocs i amistats 
“ Quan jugo amb les meves amigues a 

l'escondite” (nena, 3r) 

“Jugar a futbol amb els meus amics i 

companys” (nen, 5è) 

Èxit i reconeixment
“Quan a l'hora del menjador estavem

jugant a fer una competició de rítmica i 

vaig guanyar” (nena, 3r) 

“Fer un munt de parades en una 

jugada després anar a la contra i 

marcar jo sent porter” (nen, 5è) 
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Codis de colors de barres:  
Blau: agradable. 
Vermell: desagradable.

VIVÈNCIES POSITIVES AL PATI  3er  Freqüències

VIVÈNCIES POSITIVES AL PATI 3er – On han estat?  
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Enquestes a l’alumnat: vivències negatives

Diagnosi de Coeducacció

Codis de colors de barres:  Blau: nena;  Vermell: nen; Verd: altres o no respon

VIVÈNCIES  NEGATIVES
No deixen jugar o estar a un espai 
“Un dia que passarem per la pista i uns 

nens ens van dir sortiu” (nena, 3r) 

“Quan estem jugant a futbol i arriben els 

nens grans i ens xuten la pilota, ens 

empenten, etc” (nen, 3r) 

“Quan no volen jugar amb mi”(nen 5è) 

Molestar, burles, insults... 

“Quan vas al lavabo no et deixen tenir 

intimitat i t'obren la porta. Quan jugava a 

futbol no em passaven la pilota i ara ja 

no jugo” (nena, 5è) 
“Quan vas al lavabo i et tiren aigua o 

t'empenyen” (nena, 5è) 

“Fent un partit de futbol contra uns nens 

més grans que nosaltres. Jo vaig marcar 

un gol, vaig agafar la pilota amb les 

mans per celebrar-ho i em van venir a 

pegar” (nen, 5è) 

“Jugant a l'escondite, em tocava parar-

la i totes es van amagar juntes i no van 

sortir i em vaig quedar sola tot el pati”
(nena, 5è)

Fer-se mal (per espai) 
“El dia que els nens que jugaven a futbol 

em van donar un cop amb la pilota” 

(tots dos, 3r) 

“Em fa por la pilota”(nena, 3r) 

“A vegades els nens estan corrent i ens 

molesten quan estem jugant” (nena, 3r) 

“El pati perquè quan et donen amb la 

pilota fa molt de mal ” (nena, 5è) 

“Que m'hagin donat amb la pilota de 

bàsquet al cap” (nen, 5è) 

“Quan juguen a futbol i a vegades em 

tiren” (nen, 5è)

Conflictes relacionals 
“Quan discuteixo amb les meves 

amigues” (nena, 3r) 

“Quan discutim al futbol” (nen, 3r) 

“Quan perdem el temps discutint i 

perdem temps de futbol” (nen, 5è) 

VIVÈNCIES NEGATIVES AL PATI  3r - Freqüències

VIVÈNCIES NEGATIVES AL PATI  3r – On han estat? 
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Conclusions: observació i transformació del pati

QUÈ S’HA OBSERVAT AL PATI?

▪ Segregació entre nenes i nens a la majoria dels espais. 
Les nenes s’ubiquen més al porxo, a la biblioteca i al 
passadís. Els nens més a la pista, la font i la zona del 
basquet.  I els mateixos resultats surten quan són els 
propis infants els qui s’ubiquen al mapa. 

▪ Desigualtat en l´ús de l’espai i jerarquització de 
determinat tipus d’activitats. Els infants que usen la 
pista disposen de molta més quantitat d’espai que la 
resta. 

▪ Convivència. La pista és considerada com a zona de 
mala convivència i de conflictes i el porxo és l’espai 
més ben valorat. 

▪ La majoria de vivències negatives al pati explicades 
pels infants fan referència a que “molesten, burles, 
insults, pegar,...” i són bastant freqüents. També 
mencionen “que no els hi deixen jugar o estar a un 
espai” i que “es fan mal per manca d’espai”. 

▪ Les vivències positives en els nens són majoritàriament 
d’èxit i reconeixement, les nenes per amistats i per fer 
activitats concretes. Les nenes també valoren molt 
positivament les activitats creatives. 

▪ El porxo és l’espai on generalment es fan més activitats 
i també on hi ha més material. A la resta de zones no hi 
ha gaire material, principalment pilotes i les activitats 
són bàsicament de futbol o basquet.  

▪ Diversitat activats. Les nenes en general realitzen 
activitats més diverses. En la majoria dels nens hi ha 
menys diversitat d’activitats.

PROPOSTA DE COEDUCACCIÓ:

▪ Davant  la desigualtat entre nenes i nens. → Igualtat
en l'ús i repartiment de l’espai garantint que totes i tots 
trobin el seu lloc  

▪ Davant  la jerarquització d’algunes activitats. →
Reequilibri dels espais de tranquil·litat i diversitat de les 
activitats de moviment,  promovent l’autonomia, 
l’autoestima, el respecte i el suport mutu i amb 
interacció amb la natura.  

▪ Davant  la segregació social  → Promoure espais 
compartits per totes i tots. 

DIMENSIONS DE LA TRANSFORMACIÓ:

Dimensió espaial:

▪ Característiques de l’espai: distribució, materials, llum, 
la temperatura... 

▪ Poca diversitat d’activitats. Manca de materials (fixe o 
mòbil) i recursos 

▪ Falta d’ombra.

Dimensió funcional:

▪ Activitats, vinculades a: moviment, tranquil·litat, 
experimentació i el contacte amb la naturalesa. 

▪ Espai, activitat i aprenentatge es condicionen entre si.   

Dimensió social-relacional:  

▪ Relació entre els infants, entre les persones adultes i 
entre les persones adultes i els infants. 

▪ Normativa i funcions en el temps/espai del pati. 
Manca pla de treball conjunt per al temps/espai de 
pati.

▪ Falta consens entre normativa del matí i del menjador, 
falta temps de compartir entre monitores i mestres.

Diagnosi de Coeducacció

Moviment  i 

psicomotricitat

Tranquil·litat i 

intimitat

Natura i 

experimentació
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Un pati de possibilitats a la Practikada

Activitats a la Practikada
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Resum de notícies de transformació de patis: tendència actual

• Els nens i nenes estan al pati unes 525 hores durant la 

primària, sense comptar el temps de menjador. 

Gairebé tant com estudiant català.

• L'espai per al futbol sol ocupar el 80% del pati, i és 

practicat majoritàriament per nens. 

• La resta de jocs estan relegats a espais secundaris, 

practicats majoritàriament per nenes. 

• Es pot percebre el missatge que els nens són més 

importants que les nenes.

• Els/les alumnes reprodueixen els estereotips (allò que 

s'espera d'ells): els nens realitzen jocs més actius, i les 

nenes jocs més passius.

• Iniciatives per compatibilitzar diferents activitats al pati, 

partint de la participació en el procés de decisió per 

part dels nens i nenes, mestres, monitors/es de 

menjador i extraescolars, mares i pares. 

• És un procés per aconseguir que els patis de l'escola 

siguin inclusius i democràtics i que incorporen natura. 

• El pati pot ser una extensió de l'aula, on les escoles 

desenvolupin el seu projecte educatiu.

• Disminució dels conflictes. Com els canvis són 
proposats per part dels nens, aprenen a acceptar el 

que decideix la majoria.

TRANSFORMACIONS ARQUITECTÒNIQUES:
▪ Zones verdes i horts urbans.

▪ Paviment de sorra.

▪ Zones d'ombra.

▪ Taules i bancs, que poden ser de fusta o de materials 

reciclats.

▪ Taulers a terra de jocs com el 'sambori' (rayuela), el tres 

en ratlla, les carreres de xapes, el futbol amb xapes, el 

twister...

▪ Rocòdrom.

▪ Skate park: rampa y barandilla.

▪ Taula de ping-pong.

▪ Espai de música i ball.

▪ Murals pintats a les parets.

JOCS (acord de renovació entre alumnes i escola):

▪ Raquetes de pàdel i badminton.

▪ Cordes de saltar.

▪ Malabars, "zancos".

▪ Instruments musicals.

▪ Música per l'altaveu.

▪ Patins, patinets i monopatí.

▪ Cèrcols.

▪ Jocs de taula.

▪ Pilotes de bàsquet.

▪ Torneigs d'esports alternatius com datchball, rugby, 

minibasket, hockey o floorball, 'ultimate’ (disc volador 

tipus 'frisbee') o 'kinball’ (joc amb tres equips i una bola 

gegant).

NORMATIVA I GESTIÓ:
• Projecte de mediació amb alumnes ajudants.

• Responsabilitat rotativa dels alumnes de repartir els 

jocs.

• Pràctica del futbol limitat a uns determinats dies a la 

setmana.

• Cada espai utilitzat per una classe o bé, autogestió 

dels alumnes.

• El material nou es pot provar a la classe d'educació 

física, incorporant-lo al programa lectiu.

• Bústia de queixes, preocupacions i propostes per als 

alumnes.

• Treball de les emocions, per evitar el bullying.

• Informació sobre reciclatge.

Consultar les notícies a: 

http://afapractiques.com/

Transformació de patis

Font de les imatges: 

ttps://www.elesapiens.com/blog/ideas-brillantes-para-

transformar-el-patio/

http://afapractiques.com/

