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EL PATI: un altre espai d’aprenentatge
Dins la dinàmica d’Escola ha estat i continua sent prioritari el treball de l'equip de mestres de plantejar
alternatives al temps d’esbarjo en dos patis totalment de ciment que ofereixen poques possibilitats de
joc.
En els últims cursos s’ha potenciat l'aplicació educativa del Projecte de pati dins el Programa E+S (Escoles
+ Sostenibles) per incentivar activitats i propostes.
En l’actualitat al pati d’Infantil s’han creat dos espais:

Espai de moviment:
Aquí hi tenen lloc els patinets, motos i bicis, la intenció és anar renovant-los per d’altres de fusta més
resistents, també es proposa algun dia de pilota, rodes, etc…
Espai tranquil:
Aquest racó tranquil està delimitat per les plantes i l’estructura de jardineres-túnel de bambú.
Aquí hi ha la caseta de fusta, la taula de sorra, material per a construir, un racó amb excavadores,
camions, etc... i la cuineta, nucli de joc simbòlic.
Aquest nou espai de Pati ha de donar lloc a noves propostes que sumaran creativitat i originalitat al
Projecte deixant que els alumnes expressin la seva imaginació.
El Projecte de millorar el condicionament del Pati de Primària ha estat més complex i encara avui hi ha
marge de millora per a noves propostes.
L’objectiu és aconseguir la fusió entre la dinamització i el manteniment del Jardí Vertical amb la
transformació del pati. Transformació d’un pati de ciment en un espai d'aprenentatge vivencial i d'oci
alternatiu.
Després de la gran aportació del curs 15-16 que va ser el Jardí Vertical, durant dos cursos s'han anat
articulant diferents activitats. A finals del curs passat es va fer la implementació de l'espai de joc i de
noves relacions entre els alumnes.
En l’actualitat al Pati de Primària s’ha creat un espai de joc tranquil, delimitat per uns grans testos.
En aquest espai s'han plantejat activitats mes diversificades i enriquides amb jocs de gran format: escacs,
mikado, parxís.... També s’han col·locat diferents elements de joc: una cuineta, una casa de fusta...
En aquest projecte de Pati a primària dins del racó tranquil s’ha iniciat l’espai de Bibliopati. Cada matí,
segons els calendari establert, els bibliotecaris/es de les classes de 2n a 6è, treuen la biblioteca mòbil al
pati, perquè els seu companys i companyes puguin gaudir de la lectura de llibres, revistes i còmics per a
totes les edats. D’aquesta manera en el pati hi conviuen múltiples zones, espais i ambients de joc, de
conversa, lectura... Però perquè totes hi puguin conviure amb èxit, és molt important la tasca
d’autogestió i regulació que proposen els alumnes a través de les assemblees, reunions de delegats i
Delegats Verds.
En les reunions de Delegats Verds, dos alumnes representants de cada curs conversen, proposen i
debaten temes relacionats amb el pati de l’escola. Després d’aquestes trobades pugen a les aules per
compartir amb als seus companys i companyes les accions que es duran a terme i quina serà la seva
responsabilitat.
Així els alumnes esdevenen part implicada del temps d’esbarjo. També és important aconseguir que tot el
Claustre prengui decisions conjuntes amb criteris compartits en relació al pati, així, fer que “la vigilància
de pati” sigui una estona compartida per solucionar discussions però també compartir bromes, jocs i
experiències dels alumnes que s'apropen als mestres.

DIUMENGE 19 DE MAIG d’11:00h a 13:00h: FIREM – NOS
Animar les famílies a fer una passejada i comprar objectes fets pels nens i nenes de les escoles del barri !!!

VINE A LA FESTA DE LA SOLIDARITAT I LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES ESCOLES.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE MAIG:












Dijous 2: Taller d’Educació Viària (4t)
Divendres 3: Trobada d’escacs (4t)
De dilluns 6 a dijous 8: Rodatge i Edició Curtmetratges TELEDUCA (5è)
Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9: Competències Bàsiques (6è)
Dilluns 13: Taller a l’Escola “Les plantes” (3r)
Dimarts 14: Taller a l’Escola “Les plantes” (4t)
Dilluns 20 i dimarts 21: Colònies a Can Caballé (2n i 4t)
Dijous 23: Taller “Veus i ritmes de l’Àfrica” Caixaforum (3r)
Divendres 24: Taller d’invertebrats al Zoo de Barcelona (5è)
Dimecres 22, dijous 23 i divendres 24: Colònies al Pou de Glaç (6è)
Dimarts 28: Sortida MNAC: so i color Educació Infantil (P3, P4, P5)

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES:
Aquest mes de maig hi haurà subministrament de fruita el dilluns 20.
Recordeu que els nens i nenes no portin esmorzar: dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23.
L’entrega corresponent al mes de maig inclourà la següent fruita: albercoc, nespra i nectarina.

LA VEU DE L’AFA
Benvolgudes famílies,
Comencem l’últim trimestre del curs....... que ràpid que ha passat.....
Volem felicitar als alumnes que van partici el premi literari de Sant Jordi i agrair a totes les famílies
que ens vau portar i comprar els llibres i roses de la paradeta de l´AFA.
El proper diumenge 19 de maig es celebra FIREM-NOS, on els nostres infants estan treballant en les
manualitats que podreu adquirir en els estands. Pels que no ho coneixeu, es una fira solidària on els
beneficis que es recapten, es reparteixen entre les escoles publiques del barri.
També fan actuacions de les activitat que es fan al barri.
Encara queden molts dies, però us avancem que el sopar de famílies serà el proper divendres 14 de
juny, com ja sabeu es un sopar al pati de l´escola i l´AFA s’ofereix a buscar el DJ, la persona que
estarà a la porta i la neteja del dia següent.
El proper berenar dels alumnes de 6è serà el proper dia 15 i també faran el sorteig de la samarreta
del Barça, encara podeu comprar números per participar !!!!!
La Junta de l’AFA
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