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1. INTRODUCCIÓ
L’escola La Vitxeta es troba al municipi de Reus, des del curs 2005/2006. L’1 de setembre
de 2010 es van obrir les portes de l’escola a la ubicació actual: passeig del Nord, 120.
Des dels seus inicis, l’equip directiu va formular la proposta inicial del PEC i va impulsarne l’elaboració, tot garantint la participació de la comunitat escolar per a la seva posterior
presentació i aprovació al consell escolar. A partir de la proposta inicial, s’han anat fent les
modificacions i adaptacions pertinents per a la seva millora. Aquesta voluntat de millora
ens ha fet veure que els exteriors, tot i complir els requisits mínims prescrits, han quedat
lluny de la línia d’escola, que ha de vetllar per una educació integral de l’alumne.
Tant en l’etapa educativa d’Educació infantil com a Primària els espais exteriors són tan
importants com ho poden ser els interiors, ja que ens ofereixen moltes possibilitats, com
ara espais d’aprenentatge, de joc, de recerca, etc. Com diu Heike Freire, escriptora
llicenciada en psicologia i filosofia i referent en l’àmbit de l’educació: “Els espais naturals ens
obsequien amb estats de tranquil·litat interior difícil d’aconseguir per altres mitjans”.

Davant d’aquesta necessitat, a meitat del curs 2013-14 es constitueix un grup de treball
integrat per mestres, pares i mares per crear les bases del present projecte de pati i
incorporar-lo, posteriorment, al PEC de l’escola. Aquest Projecte contempla diferents
espais que ofereixin diverses possibilitats, però amb la idea que a banda d’estar pensats i
projectats, també incloguin una part d’allò incert que tenen els espais naturals.
Un entorn natural és un espai privilegiat per a la recerca sensorial, ric en relacions amb la
matèria, ric en observació sobre els fets, fenòmens i canvis que s’hi donen. Un espai que
repte, un nou invent, una nova descoberta o bé gaudint senzillament, o simplement ser-hi.
Per poder tirar endavant aquesta idea d’incloure els espais exteriors com a espais
d’aprenentatge i creixement dels infants, hem comptat amb la valuosa col·laboració i
ajuda de la Carme Cols i en Pitu Fernàndez, mestres promotors del projecte “El safareig”
sobre l’ús educatiu dels espais exteriors a l’escola; com també amb el suport i
col·laboració de l’AMIPA, l’equip directiu, l’alumnat de l’escola i tota la comunitat
educativa.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

convida els infants a estar en petit grup o en solitari, passant una estona amb un nou
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2. JUSTIFICACIÓ
El Projecte Pati és un projecte que s’elabora mantenint els principis del Projecte Educatiu
del Centre, per aprofitar millor els recursos que ja té l’escola. La intenció és dur-lo a terme
com un procés d’aprenentatge, de compromís i de cooperació entre tota la comunitat
educativa.
La Comissió de Pati pretén que el pati esdevingui un espai harmònic i saludable dins de
l’escola, on hi predominin els espais naturals i on s’hi pugui dur a terme una educació
integral i el creixement personal dels infants. Per aquest motiu caldrà intervenir en l’entorn
del pati per procurar que aquest sigui un espai ple de possibilitats d’aprenentatge i, al
mateix temps, afavoreixi relacions positives i tranquil·les entre els infants.
La situació actual del pati de l’escola és la següent:
•

Un espai únic i uniforme, poc estimulant, que només permet activitats monòtones i
repetitives amb poques possibilitats d’aportar nous aprenentatges i experiències.

•

Poca vegetació, poc mobiliari i un espai absolutament permeable a l’exterior, sense
cap tipus d’intimitat.

•

Manca d’ombra: no hi ha un espai on els infants puguin refugiar-se de l’intens sol
durant els mesos més calorosos del curs.

Aquestes limitacions d’espais de joc, d’aprenentatge, de manca de racons tranquils,
ombra, etc., fan augmentar notablement la conflictivitat entre els infants que fugen de la
monotonia. Per tot això, pretenem transformar aquest pati pobre d’estímuls en un pati que

•

Relacions: afavorir la intimitat, el treball en equip, el joc col·lectiu, el joc simbòlic i
diferents formes de relació interpersonal que ens aportaran els diferents espais.

•

Sensacions i percepcions: crear un medi agradable (vegetació, colors, textures,
etc.) que proporcioni més gaudi i impulsos.

•

Educació ambiental: fomentar els valors, l’observació, l’aprenentatge, la
sensibilitat, la intervenció, les necessitats i la responsabilitat.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

ofereixi moltes possibilitats i afavoreixi diferents aspectes:
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Moviment: millorar la psicomotricitat global dels infants a partir de rampes,
desnivells, control de risc, etc.

•

Noves oportunitats metodològiques: possibilitat de realitzar activitats a l'exterior
més enllà de les estones d'esbarjo, l'educació física o el cultiu de l'hort com
l'expressió artística, musical, presentacions de projectes, lectura, teatre, i altres que
requereixin espais naturals amb ombra i intimitat per al treball en grup gaudint del
contacte amb la natura.

Atesa la filosofia de la nostra escola, en què la participació i la coresponsabilitat són eixos
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fonamentals, volem comptar amb el vist-i-plau i l’ajuda del nostre Ajuntament.
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3. DESTINATARIS
Aquest projecte pretén satisfer, principalment, les necessitats de tot l’alumnat de l’escola,
ja que vol ser l’eina per transformar tant el pati destinat a Educació Infantil com el pati
d’Educació Primària. Planifiquem crear un espai d’esbarjo i d’aprenentatge del medi
natural, sempre tenint en compte allò que necessiten els infants d’aquestes franges
d’edat.
De la mateixa manera, el present projecte vol crear i fomentar espais de trobada, de
relació i de comunicació i de cohesió amb tota la comunitat educativa per crear sinèrgies,
integrar la diversitat cultural present a l'escola i fer que tots els membres de la comunitat
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educativa es facin seu el projecte i s’hi trobin a gust.
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4. OBJECTIUS
Tot seguit s’especifiquen els objectius principals i detallats, partint del que indica el
currículum educatiu: “l’entorn natural ha de ser present en les observacions i les exploracions dels
infants, en un context també relacionat amb la vida quotidiana”.

1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai
exterior de l’escola.
1.1. Millorar l’equipament del pati amb sorrals, material més divers, circuits
psicomotrius, espais d’ombra, zones polivalents de reunió o de teatre, desnivells,
circuits d’aigua, etc.
1.2. Fer una redistribució dels espais amb un disseny acurat i introduint vegetació
variada que afavoreixi entorns harmònics, agradables i amables, que siguin
acollidors de les necessitats dels infants i respectin els seus ritmes i temps.
1.3. Desenvolupar espais diversificats a l’exterior que propiciïn el joc lliure i
simbòlic.
2. Millorar l’ús del pati.
2.1. Condicionar l’ús del pati en condicions meteorològiques adverses: sol intens,
pluja, fred i vent (casetes, tendals, etc.) i promovent l'ús d'equipament adequat per
part dels infants (roba d'abric, botes d'aigua, etc.)

permeti crear espais d'intimitat.
2.3. Adaptar les possibilitats dels pati a les necessitats dels infants (interessos,
grups d’edat, etc.).

3. Millorar la seguretat del pati.
3.1. Adaptar els equipaments i els materials als infants en condicions de seguretat.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

2.2. Plantar arbres que facin ombra i vegetació que pugui actuar com a paravent i
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4. Desenvolupar un pla educatiu de pati que permeti enriquir i diversificar l’ús quotidià de
l’espai exterior com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge observant i
experimentant en l’espai més immediat.
4.1. Vincular l’infant amb el medi i formar una major consciència envers aquest.
4.2. Treballar la psicomotricitat en els recorreguts del propi pati, com poden ser els
desnivells, etc. que facilitin l’aprenentatge dels moviments del cos dels infants i els
ajudin a millorar-los.
4.3. Promoure la realització al pati d'activitats individuals, en petit o gran grup quan
aquestes no requereixin un espai tancat: explicació de contes, presentació d'un
tema o d'un projecte, assaig de danses, cançons o representacions teatrals,
expressió artística, etc.
4.4, Acollir les iniciatives dels infants per fer dels espais exteriors un o més
ambients creats amb la seva participació.

5. Intensificar la col·laboració i fomentar la participació de la comunitat educativa.
5.1. Propiciar la participació de la comunitat educativa en l’elaboració del projecte,
la cura de la vegetació, l’aportació de materials, la participació en els aprenentatges
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dels infants i l’ús regulat de les instal·lacions fora de l’horari escolar.
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5. METODOLOGIA
Aquest projecte té com a finalitat la remodelació i adaptació dels espais exteriors de
l’escola i, per això, són necessaris els recursos materials i humans que s’aniran afegint a
mesura que ho requereixin les actuacions. Seguint un dels eixos centrals del PEC,
aquests recursos se cercaran a través de la implicació de tota la comunitat educativa
(mestres, pares i mares, infants, monitor/es, representants de l’Ajuntament i d’altres
institucions) amb l’objectiu de potenciar la seva participació en el projecte, des del mateix
disseny, passant pel desenvolupament, l’execució material i el manteniment.
Per posar a la pràctica aquesta implicació, s’han iniciat les següents mesures o accions:
•

Organitzar-nos a través d’una comissió formada per mestres, pares i mares. Dins
d’aquesta comissió, van sorgint subcomissions: la de redacció del projecte, la de
comunicació i difusió, la de materials i estructures...

•

Treballar en assemblees (mestres-famílies-alumnes).

•

Crear un espai virtual d’intercanvi d’informació.

•

Documentar mitjançant un recull gràfic tot el procés: fotografies, vídeos, etc.

•

Obtenir informació sobre mancances o necessitats a partir d’observacions directes
del joc dels infants a l’hora del pati, sense cap intervenció per part de l’adult.

•

Recollir idees, propostes, suggeriments dels infants i de la comunitat educativa a
través: d’entrevistes, qüestionaris, bústies.

•

Comptar amb la col·laboració i l’assessorament de la Carme Cols i el Pitu
Fernàndez, mestres promotors del projecte “El Safareig” sobre el disseny i ús
educatiu dels espais exteriors de l’escola.
Visitar altres escoles que han començat un projecte semblant a aquest.

Finalment, amb el compromís i la il·lusió de tots s’inicia el projecte amb les mesures o
accions citades anteriorment, i que pensem que són necessàries en un ambient de treball
d’equip i coresponsabilitat.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta
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6. ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS

6.1. Anàlisi dels espais exteriors
L’espai exterior es divideix en tres zones: pati d’infantil, pati de la magnòlia i pati
de primària. Aquests tres es connecten a través d’un passadís.

El PATI D’INFANTIL
disposa
d’una
parterres

d’oliveres,
font,

tres
amb

verdures o hortalisses,
i plantes aromàtiques i
ornamentals; bancs i
elements de joc. El
paviment és tot de
terra.

El PATI DE LA MAGNÒLIA és totalment diàfan, amb un sol arbre, una
magnòlia, i el paviment és de terra.

El PATI DE PRIMÀRIA té oliveres, un lledoner, un avellaner, la pista cimentada

neumàtics, l’hort, bancs i una font. La major part del paviment d’aquest pati és
de terra.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

de futbol i/o bàsquet, una zona cimentada amb jocs tradicionals pintats a terra,
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PATI DE LA MAGNÒLIA
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6.2. Plantejament d’accions a dur a terme

Com diu Penny Ritscher, pedagoga i escriptora del llibre “El jardí dels secrets”,
"per viure bé el jardí, cal pensar, organitzar, articular i equipar l'espai exterior com es fa amb
l'espai interior. L'espai exterior és un lloc privilegiat.". Nosaltres plantegem les àrees

següents:
•

Àrea de psicomotricitat: rampes, troncs, dunes, elevacions, roques i

•

Àrea d’ombra: tendals i arbres

•

Àrea de joc simbòlic: cuinetes, cabanes, etc.
Projecte Pati. Escola La Vitxeta

pedres arrodonides, circuits, jocs per enfilar-se, etc.
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Àrea vegetació: espais diferenciats amb arbustos, laberints, plantes
aromàtiques... vegetació autòctona.

•

Àrea d’hort: hort de temporada

•

Àrea de trobada i “aula exterior”: taules, bancs, bobines, troncs tallats

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

com a tamborets.
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•

Àrea d’aigua

•

Àrea sorral

Les fotografies han estat extretes d’altres projectes d’escoles i d’empreses que
es dediquen a la creació i disseny d’espais exteriors (no vol dir que el projecte
contempli fer exactament el que es veu a les fotos). Com diria Heike Freire: “Els
objectes de la natura són tots diferents i posseeixen una complexitat sensorial més gran que
els de plàstic”.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta
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6.3. Temporització del projecte

Aquest projecte de millora d’espais exteriors és un projecte viu, la qual cosa
significa que té el seu inici a finals del curs passat i que la seva execució
completa no serà fins d’aquí a dos o tres cursos. Com és un projecte en
constant avaluació, pot anar-se refent i perfilant amb els anys i en funció de les
necessitats dels infants en el futur. Les fases inicials d’organització i d’execució
previstes es detallen a continuació:
CURS 2013-2014
Anàlisi del pati
Durant el curs, diferents grups de mestres fem un anàlisi de la situació de
l’espai del pati i la interacció dels infants amb els diferents elements que el
conformen: relacions que s’estableixen, tipus de joc, etc. Creiem que seria molt
positiu fer un canvi de mirada i paradigma sobre què entenem com a estona
d’esbarjo, i quin és l’objectiu que volem aconseguir amb aquests espais
exteriors, uns espais que ens duguin a: l’aprenentatge, l’observació,
l’experimentació, la calma, la imaginació i el joc com a font de creixement de
capacitats intel·lectuals.
• JUNY:
Creació de la comissió pati
Comentant amb un grup de pares i mares el que hem observat es decideix
crear una comissió mixta de famílies i mestres. S’exposen les primeres idees i
es comença a debatre el tema sobre possibles millores als patis.
Escola Colònia Güell

fase del projecte a una altra escola de Catalunya, Escola Colònia Güell, per
aportar idees al nostre projecte que tot just comença a gestar-se.
Aportació d’idees per part de l’alumnat
Es demana que tots els alumnes de l’escola, per classes, que facin un llistat de
com els agradaria que fos el pati de la seva escola i obtenim les primeres
impressions dels infants.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

Durant aquest mes, un grup de pares assisteix a una jornada d’execució d’una
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• JULIOL:

Creació de subcomissions
Per fer el treball més àgil es decideixen crear subcomissions de treball:
comunicació i difusió, redacció del projecte, hort, materials, etc.
Espai virtual
Creació d’un espai virtual: Google Drive per recollida i intercanvi d’informació
entre els membres de la comissió.

CURS 2014-2015
Les reunions de la comissió són periòdiques, dues al mes aproximadament.
• SETEMBRE-DESEMBRE:
Elaboració del projecte
La subcomissió de redacció elabora els diferents apartats del projecte per tal de
poder-lo presentar als diferents òrgans de l’escola: equip directiu, claustre,
consell escolar i posteriorment, als estaments oficials, com ara l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament.
• OCTUBRE:
Aportació d’idees per part de l’alumnat
Es torna a demanar als alumnes de l’escola, per classes, que facin un llistat de
com els agradaria que fos el pati de la seva escola i obtenim les primeres
impressions dels infants.
Acord de partida pressupostària

quina és la partida pressupostària que es vol destinar aquest curs per al
projecte.
Assessorament sobre espais exteriors i el seu disseny
Demanem una visita/assessorament de la Carme Cols i el Pitu Fernàndez
perquè ens facin un primer assessorament i ens guiïn posteriorment. Es realitza
durant el 15 d'octubre, vénen a primera hora i en companyia de pares i mestres
observen i comenten l'activitat dels infants en els espais exteriors. Al llarg del
dia ens presenten el seu projecte i anem compartint opinions: primer amb pares

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

Alguns membres de la comissió assisteixen a la Junta de l’AMIPA per acordar
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i mestres i després conclouen l’estada amb una reunió amb pares, cap
d’estudis i directora.
• NOVEMBRE:
Hort escolar
Engeguem l’hort escolar amb un nou funcionament diferent als cursos anteriors
perquè queda enllaçat amb els objectius del nou Projecte Pati.
Benvinguda a nous membres
S’afegeixen nous membres a la comissió.
• GENER:
Difusió a les famílies
Es decideix crear un espai a l’entrada de l’escola dirigit a les famílies, per tal
que puguin opinar, amb un plànol dels patis i uns adhesius per poder escriure
què els agradaria que tingués el pati i, posteriorment, des de la comissió
realitzar el pertinent buidatge.
• GENER- FEBRER:
Presentació del projecte
Presentació del projecte als òrgans de l’escola i, si s’aprova, presentació als
estaments oficials.
• FEBRER:
Assemblea oberta a les famílies
Un cop aprovat el projecte es farà una assemblea oberta a totes les famílies de

per dur-lo a terme segons les fases d’execució.
• MARÇ-JUNY:
1a FASE D’EXECUCIÓ
Àrees: ombra i vegetació

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

l’escola en què es donarà a conèixer el projecte i es demanarà col·laboració
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CURS 2015-2016

2a FASE D’EXECUCIÓ
Àrees: psicomotrius, sorral i aigua

CURS 2016-2017
3a FASE D’EXECUCIÓ

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

Àrees: calma, trobada i joc simbòlic
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7. RECURSOS

Per tal de portar endavant aquest projecte, necessitarem aconseguir recursos que ens
facilitaran la projecció de les àrees proposades. Davant de l’austeritat pressupostària,
volem prendre la iniciativa i maximitzar els recursos propis, sense deixar de banda unes
estructures i uns elements de jocs sensorials de qualitat.
El pressupost per poder portar a terme el projecte és molt limitat. Per això, ens agradaria
molt aprofitar aquesta mancança i convertir-la en una oportunitat: aprofitar el procés com
una manera d’actuar de forma conjunta.

7.1. Econòmics
Es compta amb la col·laboració econòmica de l’escola i de l’Amipa. Es faran
jornades d’autofinançament i es demanaran ajudes i subvencions a l’Ajuntament
i a la Generalitat mentre duri la implementació del projecte.

7.2. Materials
La partida de materials és molt àmplia. Partirem d’una premissa clara i realista:
l’obtenció de materials, preferentment naturals, per fer les estructures o els jocs
a través d’objectes usats o reciclats adaptats (bobines de cablejat, caixes de
fusta per la fruita, recipients reutilitzats de la llar, troncs provinents de tales
privades, palets, neumàtics, pedres de rieres...).
També es tindrà en compte la compra de materials per una llarga durabilitat si
és necessari i per una seguretat extrema en cada proposta de joc-estructura.

7.3. Humans
No serien possibles les actuacions sense les persones que participen en aquest

qüestions tècniques, contactes amb entitats o associacions per tal d’aconseguir
col·laboració i materials. En general es cercarà la participació de la comunitat
educativa (infants, pares/mares/avis, mestres, veïns...).
L’hort de l’escola tindrà un professional encarregat de coordinar objectius i
necessitats entre escola i infants. Aquesta persona estarà inicialment
remunerada per l’Amipa.

Projecte Pati. Escola La Vitxeta

projecte. S’aprofitaran els coneixements dels pares referents al disseny, a les
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Com que els infants en seran els principals receptors, seran una part activa en
tot el procés: des de la pluja d’idees fins a l’avaluació.
Els mestres assumiran un paper de facilitador: oferiran materials i objectes de la
vida quotidiana, negociaran amb els infants alguns límits, o actuaran com a
mediador en els conflictes, si és necessari. També s’asseguraran que els
infants disposen, cada dia, de prou temps lliure i sense programar perquè ells
mateixos s’organitzin i l’utilitzin com vulguin. En la mesura que les condicions de
l'espai exterior ho vagin permetent, exploraran la possibilitat d'anar realitzant al
pati les activitats susceptibles de fer a l'aire lliure. I per últim, triaran objectes i
textures naturals que enriquiran la seva experiència sensorial.
Es valdrà de l’experiència d’altres escoles que han engegat un projecte
semblant a aquest, podent tenir complicitat per veure encerts i errors i a la
vegada tenir una visió externa. A més, comptem amb l’assessorament expert de
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la Carme Cols i el Pitu Fernàndez.
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8. SEGURETAT I MANTENIMENT
8.1. Seguretat i normativa
Totes les actuacions incloses dins del projecte es duran a terme de manera que
els riscos no existeixin o quedin reduïts a la mínima expressió. Per això, farem
estructures poc complexes, de les quals se’n pugui fer un control i un
manteniment periòdic que en garanteixin un bon estat i un ús segur al llarg del
temps.
A tal efecte, ens hem documentat i com que no hi ha cap normativa específica
per als patis, seguirem, quan siguin aplicables, les Normes Europees sobre
Seguretat i Instal•lació de les àrees de joc infantils (UNE-EN 1176-1177); les
pautes marcades als punts 1.1.2, 1.1.3 i 2.3.5 dels “Criteris per a la construcció
de nous edificis per a centres docents públics” que fan referència als patis (a
Catalunya); i totes les regulacions municipals existents.
Els materials que utilitzarem seran sempre adequats per a l’ús dels infants. Si
bé no hi ha cap normativa específica sobre els materials pels patis, farem servir
com a referència les directrius sobre materials fixades a l’apartat “Requisitos de
Seguridad” de la “Parte 1 - Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo” de la norma UNE-EN-1176 "Equipamiento de las áreas de juego".
A més del punt anterior, al pati d’Infantil seguirem la normativa que estableix la
Generalitat a l’article setè de l'Ordre d’11 de maig de 1983, que regula les
condicions higienicosanitàries i de seguretat, de compliment obligat pels centres

10.6.1983).
Per altra banda, cada cop que es faci una actuació, es notificarà degudament i
detalladament a l’Ajuntament de Reus i al Departament d’Ensenyament perquè
en tinguin constància i, si ho creuen convenient, en puguin fer una revisió.
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d’atenció assistencial per a infants de menys de sis anys (DOGC núm. 336, de
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8.2. Manteniment

Com ja s’ha indicat anteriorment, les actuacions que farem seran senzilles per
tal de fer que el manteniment sigui simple, ràpid i fàcil de gestionar tant en
aquest moment, com d’aquí a uns anys. Per fer-ho, es crearà un sistema
d’auditoria basat en les directrius de “Parte 7: Guía para la instalación,
inspección, mantenimiento y utilización” de la UNE-EN-1176, si bé aquesta
norma preveu la instal·lació i revisió d’estructures molt més complexes que les
que tractem en el projecte present.
L’auditoria haurà de portar un control de l’estat de les estructures del pati i
s’encarregarà d’arreglar i rectificar el que calgui o d’informar a l’Ajuntament
quan sigui necessari. Una part del manteniment de la vegetació s’inclourà dins
del treball de les Comunitats d’aprenentatge i, per tant, es preveu que bona part
de la feina la facin pares o avis voluntaris. L’altra part la faran, com en totes les
escoles de la ciutat, les brigades. La idea és que aquest punt no representi una
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càrrega excessiva per a cap de les parts implicades.
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9. AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Engegar un projecte sense cap previsió inicial ha estat una experiència força enriquidora.
Tant les famílies com els docents hem trobat l’espai, el moment i el lligam necessari per
establir relacions d’equip. Treballar en equip ha permès a tots els sectors poder dur a
terme la major part d’idees i ha enfortit el vincle entre tots i totes. Hem compartit moments
alegres, d’il·lusió i empenta. Ens ha obert un front de treball i de convivència que tot just
s’ha iniciat. Volem destacar la importància de tenir en compte les diferents visions de les
mestres i de les famílies que, amb una escolta activa, es complementen per adequar els
diferents elements a les característiques dels infants.

Comptarem amb una avaluació inicial, processual i final en relació als objectius marcats
en aquest projecte, però aquest apartat s’ha d’anar fent en funció del procés de treball que
es faci. Inicialment farem una detecció de les necessitats d’intervenció, mitjançant una
observació directe del joc dels infants i dels seus interessos. Aquesta informació ens
ajudarà a plantejar noves àrees de joc pel pati i pensar que el pati és un espai
d’aprenentatge més. Entenem que l’observació crea un vincle empàtic que serveix de
base per a la relació càlida entre l’infant i l’educador/a. La reflexió i la descripció de
l’observació dóna lloc a un millor coneixement per tal de proposar accions i intervencions
educatives ajustades a les necessitats de cada moment.

Durant el procés revisarem, orientarem, millorarem els materials nous que es proposaran.
Farem una anàlisi dels requisits d’aprenentatge (els materials permeten opcions obertes i
flexibles?, són motivadors?, s’ajusten a les necessitats dels infants?) en funció de si

formals (és atractiu el material?, com és el seu format, és durador?, té un preu adequat?).
Això ens portarà a pensar millores i petits canvis per enriquir el que es farà i a integrar
aquests espais a un entorn d’aprenentatge i coresponsabilitat. La documentació
sistematitzada de les propostes i de les activitats dels infants seran recollides en imatges,
la qual cosa ens possibilitarà dur a terme una anàlisi i una avaluació continuada del
projecte.
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resulten adequats o no per atendre la diversitat, i també en relació amb els seus aspectes
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Aquest projecte de millora dels espais exteriors no el donem pas per acabat; es tracta
d’un projecte obert, de present i de futur. La intenció és que tingui continuïtat en el temps
que calgui per anar portant a terme les diferents propostes que vagin sorgint. Un projecte
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viu i obert; de tots i per a tots.
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