Escola Mas Masó
El pati escolar com a recurs educatiu
Títol
El pati escolar com a recurs educatiu vinculat
al currículum d’educació física

Dades del centre
Nom del centre: Escola Mas Masó
Localitat: Salt
Breu resum de l’experiència:
Els patis escolars es van establir a l’escola
tradicional per trencar la successió de classes
en què l’alumnat sovint presentava símptomes de fatiga i, alhora, es mostrava passiu.
Actualment, la visió del pati va evolucionant cap una perspectiva més educativa.
L’Escola Mas Masó de Salt valora el pati escolar com un recurs educatiu vinculat al
currículum de l’àrea d’educació física educant l’alumne en diversos àmbits (social,
cognitiu, motriu i afectiu) els quals li permeten ser més competent a la seva vida
quotidiana.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Ed. Física i Educació en Valors Socials i Cívics

Capacitats/competències
Competència social i ciutadana
Competència d'autonomia i iniciativa personal

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
El projecte de pati de l'Escola Mas Masó va dirigit a l'alumnat de primària. Es
porta a terme des del curs 2009-2010.
Objectius
Aquest projecte queda emmarcat dins el Projecte Educatiu del Centre (PEC), el
Projecte Esportiu del Centre (PES) i va estretament lligat al currículum de l’àrea
d’Educació Física de Primària. A nivell general, es treballen els objectius
següents:
1- Convertir el pati en un espai educatiu amb la seva programació específica
(objectius, continguts i criteris d’avaluació) i propiciant la participació tant
d’alumnes com mestres.
2- Treballar la convivència, la cohesió social i el treball de valors, partint del joc
com a recurs educatiu dins el pati escolar.
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3- Potenciar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat oferint-los recursos per
poder organitzar el seu propi pati.
4- Fomentar l’hàbit de fer activitat física diària durant la mitja hora de pati
escolar.
5- Afavorir la millora dels resultats educatius dels alumnes.
Desenvolupament de l’experiència
L’Escola Mas Masó considera el pati escolar com una extensió de l’àrea
d’educació física amb els seus corresponents objectius, continguts i criteris
d’avaluació. Això ha permès definir exactament què és el que volem del pati,
com hi podem arribar i, un cop portat a la pràctica, analitzar aquells aspectes que
es poden millorar i quins són els que s’han de mantenir.
Un pati organitzat facilita la concentració dels alumnes a l’aula un cop acabada
l’estona d’esbarjo. Aquest fet es tradueix en la millora de la convivència, la
cohesió social i afavoreix la millora dels resultats educatius.
L’organització educativa del pati permet assolir als alumnes els valors que els
faran més competents per formar part de la nostra societat.
El fet que aquest projecte es basi en la implicació dels alumnes contribueix a
augmentar el seu grau de motivació i fa que no només vegin el seu pati com a un
espai a respectar, sinó que també hi creuen i se’l senten com a propi.
La utilització del joc com a recurs educatiu és bàsic per tirar endavant un bon
projecte de pati escolar.
Un joc motriu està ben dissenyat si permet assolir els objectius motrius, socials,
afectius i cognitius proposats.
Els aprenentatges realitzats durant el pati escolar han de ser funcionals i
significatius.
Temporització
Setembre a juny
Una sessió diària de 30 minuts
Reunions de coordinació: equip directiu, claustres, cicles, nivells, ...
Recursos humans i materials
Especialistes d'Educació Física
Equip Directiu
Tutores de P5, Tutores i Especialistes de Primària
Alumnat de 4t a 6è (responsables de jocs)
Material fungible de pati
Ordinador i projector
Documentació complementària
S'adjunta enllaç de la pàgina web del centre on hi ha més informació:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/joc-i-pati/home
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Autoria
Coordinació: Mestre d'Educació Física i Equip directiu
Professorat implicat: Tutors i especialistes de primària i tutores de P5
Adreça electrònica de contacte: b7007919@xtec.cat
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