PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA MONTSENY

ACTA TROBADA GRUP MOTOR ADULTS. 30/10/18
Persones assistents
Mestres i famílies de diferents cursos des d’infantil fins a 6è i dues facilitadores de
Voltes Cooperativa d’Arquitectura.

Objectius
 Validar el mapeig d’ambients del pati actual. Segons les observacions de
les activitats que es fan al pati plantegem una zonificació segons espais per
tranquil·litat, experimentació amb natura i moviment.
 Definir un nou mapeig per aconseguir equilibrar aquests ambients.
 Trobar les línies estratègiques de la transformació del pati. Quins objectius
volem assolir?
 Consensuar un ordre de prioritats d’aquests objectius per a poder
encaminar la proposta d’intervenció de les jornades del desembre.

Metodologia
S’ha treballat entorn el mapa base del pati a través de preguntes plantejades des
de Voltes per extreure informació i opinió de totes. S’ha treballat a través dels
conceptes d’ambients, natura, tranquil·litat i moviment i el seu equilibri en el pati.
S’ha comentat que és positiu que un mateix espai pugui combinar diverses
activitats que responen a ambients diferents. Més enllà dels ambients i les zones
del pati, s’ha parlat de nous espais per aprofitar i de les qualitats dels espais per
veure si influeixen o no en l’ús que se’ls hi dona.
Alguns dels comentaris que han sortit durant la dinàmica que proposen canvis en
el pati són:
 Es parla de la possibilitat d’obrir nous espais (sala de psicomotricitat, biblio,
teatre, sala famílies. Es posa un toc d’atenció en la capacitat de gestió de
l’escola segons el número de mestres que són. Es proposa que s’utilitzin
aquests espais de forma rotativa o alternativa. També es comenta que el
pati és un espai per estar a l’aire lliure i que començar a ocupar espais
tancats pot ser contraproduent sabent que els infants estan tot el dia a
l’aula.
 Es comenta l’opció d’ampliar el sorral
 Un professor explica la proposta que estan a punt d’aplicar de fer racons al
pati (amb jocs de taula, joc no estructurat, espai per manualitats ...) els dies
de pilota. Es comenta que aquests espais també es proposin els dies de
pilota.
 Es comenta que algunes mestres estan fomentant dinàmiques de joc mixt
per gèneres.
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 Respecte la proposta de com actuar al “bosquet” hi ha diverses opinions:
fomentar la comunicació transversal entre ambdós patis, que quedi separat
per la reixa del pati de dalt, que l’accés sigui des del pati de baix fomentant
la relació amb aquest, etc.
 Es remarca que és molt positiu que totes les persones puguin estar en tots
els espais, no segregar ni fer torns d’activitats.

Acords
Els objectius generals de la transformació són:
 Augmentar els espais relacionats amb la natura, ja sigui incloent zones com
el bosquet o naturalitzant altres espais del pati.
 Treballar la segregació per gèneres fomentant activitats per a totes i en
grups mixtes.
 Treballar la segregació per edats fomentant espais i activitats que siguin per
a tots els cursos.
 L’ambient de moviment expansiu és molt protagonista del pati però es
redueix a pocs tipus d’activitats dels que es majoritàriament protagonista
el gènere masculí. Es proposa diversificar les activitats de moviment posant
especial atenció a la preocupació a sobre el sedentarisme creixent del
gènere femení (per exemple el moviment vertical, etc).
 Treballar amb l’estratègia dels espais dinàmics, no adjudicant a cada espai
un únic ambient. Tots els espais del pati poden generar activitats associades
a diferents ambients; son els infants, amb l’ajuda de les mestres i
monitoratge, els que s’autoregulen perquè la convivència d’ambients
diferents sigui compatible.

