Projecte

Construïm el pati
que volem!
Procés participatiu per al disseny i construcció del pati de l'Escola 9 Graons
Volem un pati que:
•Potencïi el desenvolupament i l’aprenentatge
•Equilibri les distintes necessitats de tots els infants
•Sigui un espai sostenible i saludable
•Tota la comunitat senti com a seu

Què farem?
Procés participatiu per reflexionar sobre els patis escolars:
•Quines són les noves tendències en patis escolars?
•Què vol dir transformar un pati de forma participativa i coeducativa?

Procés participatiu per analitzar el pati:
•Com és el nostre pati?
•Com hi “juguen” els nostres infants?
•Quines propostes pedagògiques tenim ara?

Procés participatiu per dissenyar el pati que volem:
•Què volem que hi passi al pati? Com volem que els infants l’habitin?
•Què podem tenir?
Amb l’impuls i
lideratge de
l’equip motor
del projecte:
Escola + AFA

Amb els infants com a
protagonistes, per
compartir idees, entendre
com s’utilitza el pati i
pensar propostes

Amb les propostes i
validació del
claustre i direcció
del centre
Amb recursos
de
subvencions i
activitats de
finançament

Com ho farem?
Amb les aportacions del
personal de
monitoratge i
extraescolars

GT Pati

Amb la
participació,
implicació de
les famílies
Amb
l’acompanyament
d’un equip expert
Amb el suport i
recursos de les
administracions
públiques

Previsió de calendari i activitats:

2022…

2021-2022

2020-2021

Fases i objectius:

FASE 1
Organització
i Reflexió

• Consolidar el grup motor i
identificar els agents
implicats
• Formar-nos
• Definir metodologies i
activitats
• Fer difusió del projecte

Actuacions:






Selecció equip expert d’assessorament extern
Preparació de la mirada: patis coeducatius
Tallers de formació equip motor
Definició i planificació conjunta de mètodes i activitats
Sessió participativa de conclusions amb tota la
comunitat

Observacions i anàlisi tècnic del pati
Debats a classe sobre usos i valoració d’espais
Sessions de treball amb equip motor i claustre escola
Informe de conclusions a tota la comunitat

Sessions participatives d’idees i propostes de transformació
Validació de les propostes
Projecte executiu
Pressupost d’actuacions
Priorització i planificació de l’execució
Presentació del projecte comunitat i administració

FASE 2
Anàlisi

•Fer un diagnòstic
participatiu del pati






FASE 3
Propostes

•Traçar línies
estratègiques
•Definir propostes
•Presentar el projecte
final








EXECUCIÓ:AUTOCONSTRUCCIÓ + CEB(PROFESSIONALS)

Propostes d’assessorament extern:

Inspiració:
•https://www.youtube.com/watch?v=rzj0UOcX5s0
•https://youtu.be/XVd0CXnYRUE
•https://www.youtube.com/watch?v=-sNyWZ-JibM
•https://youtu.be/lJDdc1oy9QA

Vols participar? Contacte: pedagogicaafa@gmail.com

