SOMNIS PATIS ACTIUS MARTÍNEZ VALLS
Aquest són els somnis sorgits de les enquestes a les famílies, l’observació per part dels
Mestres, així com els dibuixos, redaccions i gravacions dels alumnes del centre.

Esports
•
•
•
•
•
•

Escalar: rocòdrom, cordes, escales, colxonetes,...
Circuits esportius: multiaventura.
Tirolina.
Jocs de psicomotricitat.
Botar: desnivells, obstacles.
Altres esports: vòlei, ping-pong.

Relax
•
•
•
•

Zona per esmorzar: tauletes de picnic, banquets.
Espai per a la lectura: bibliopati, titelles.
Dibuixar: pissarres i clarions.
Jocs de taula: armari o baül per poder tindre’ls a l’abast, escacs, parxís,...

Jocs
•
•
•
•
•
•
•

Gronxadors: adaptats a les edats, aprofitar els pilars, tobogans, tubs,...
Llocs per amagar-se: laberint natural, túnel, coet, cabanes,...
Jocs populars i alternatius: joc lliure, no sexistes, xapes, potenciar autonomia,...
Esportius: córrer, botar.
Jocs de taula.
Joc simbòlic: cuineta, caseta, rodes, cabanes, photocall.
Escenari: cantar i ballar.

Verd
•
•
•
•
•
•
•
•

Materials per afavorir l’aprenentatge: torn de fang, estació meteorològica.
Hort: accés supervisat.
Materials reciclats i elements naturals.
Tanca vegetal per eliminar tanques metàl·liques.
Aigua: més fonts, fang, sistema de recollida i canalització d’aigua.
Arener: arena adequada i materials per jugar i experimentar.
Desnivells: muntanyes, botar, troncs.
Contacte amb la natura: ombres, vegetació autòctona, flors, arbustos, arbres, animals,
bitxos.

Zones d’actuació
A hores d’ara hem delimitat tres zones d’actuació al pati on ubicar les diferents propostes o
somnis que han sorgit durant la recollida d’informació.

Zona 1. Oliveres-relax.
És la zona situada a mà dreta de l’entrada del centre. Compta amb nombroses oliveres i
actualment l’aprofitament d’aquesta zona va de la mà d’infantil. Els alumnes de quatre anys
adoben les olives que produeixen i és utilitzat com a pati secundari en cas d’haver tolls al pati
d’infantil després de les pluges.
Entenem aquesta zona com un lloc més relaxat on els alumnes puguen parlar a l’hora del pati,
on desconnectar dels jocs més actius i poder jugar a jocs de taula, llegir, ...
Aquesta zona comptaria amb:
•
•
•
•

taules i bancs de fusta
una zona de biblioteca
un armari amb jocs de taula
zona “chill-out” amb matalassos, esterilles, coixins,...

Zona 2. Pati d’infantil
Aquesta zona la trobem a la dreta de l’entrada principal del centre. Està delimitada per una
tanca metàl·lica.
Pretenem unir aquesta zona amb la resta del pati perquè flueixi la circulació lliure dels
alumnes.
Les actuacions que volem realitzar en aquesta zona són:
•
•
•

•
•
•

eliminar la tanca metàl·lica per altra natural, amb arbustos, que facilite l’accés als
alumnes i que puguen utilitzar com a túnels, laberints, amagatalls,...
desnivells davant la tanca natural d’infantil.
A la zona on es troba la font actualment, realitzar jocs d’aigua a l’altura dels infants
aprofitant les instal·lacions actuals i també una zona enjardinada per tal d’aprofitar
aquesta aigua.
Millorar la zona del pati de dos anys, amb jocs adaptats a les seues característiques
físiques i evolutives (parets sensorials, parets musicals,...)
Zona d’ombres amb tipis i parres.
Zona de joc simbòlic.

Zona 3. Pati de primària
Inclou tot l’espai lliure que queda al pati després de l’edifici de primària i que va paral·lel a les
pistes esportives cobertes.

Ens agradaria eliminar la taca que separa el pati d’infantil i primària i també tenir en compte
un tipus diferent de fonts per a l’alumnat.
Les actuacions que tenim plantejades per a aquesta zona són:
•
•
•
•
•
•

Protegir les pistes esportives amb xarxes toves per a evitar les balonades als alumnes
que realitzen altres jocs al voltant de les pistes esportives.
Aprofitar la canalització de la pista coberta per regar i crear una zona enjardinada
prop.
Paral·lela a la pista coberta de bàsquet desnivells i amagatalls.
Millorar l’arener de primària. Actualment està buit i ens plantegem una millor ubicació
per a ell, ja que es fan tolls quan plou.
Entre la pista coberta i el mur que ens separa de l’institut realitzar una zona
d’aventura.
Utilitzar el mur que envolta el centre i que connecta amb un pàrquing públic per crear
un mur vegetal, parets musicals, sensorials, jocs d’aigua,...

