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1.-TÍTOL DEL PROJECTE:  

PATIS VIUS 

 

2.-RESPONSABLES:  

Professors del Col·legi La Puríssima d’Alzira. 

 

3.-JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE: 

Aquest projecte és una aposta per canviar la concepció del nostres patis. Els 

patis són l’ambient escolar on el nostre alumnat juga i interactua lliurement i es 

senten segurs i incluïts, generant-se així un clima de respecte i benestar. Es fomenten 

les interaccions positives entre ells i també entre tots els membres de la Comunitat 

Educativa.  

 
Aquest projecte afavorix que el nostre alumnant compartisca i es desenvolupe d’una 
manera que aprenen a conviure entre ells mateixos.  
 
Al mateix temps aquest projecte vol ser un projecte coeducatiu i inclusiu, on tot el 
nostre alumnat es puga desenvolupar al mateix nivell i cadascun al seu ritme. 
D’aquesta manera volem redistribuir el nostre pati i les diferents zones de joc, 
perquè tot tinga cabuda i els jocs de pilota no ocupen tot el pati. D’aquesta manera 
tal i com es veu a les activitats proposades hi hauria 8 espais destinats a les 8 
intel·ligències proposades per Howard Gardner i també un espai per als jocs de 
pilota. D’aquesta manera convertirem el pati en un lloc d’oci però també 
d’aprenentatge. 
 
4.-OBJECTIUS: 

1. Augmentar l’autoestima i motivació de l’alumnat. 

2. Promoure accions que fomenten hàbits de vida saludable. 

3. Col· laborar i participar en l’elaboració de les diferents pintades al sòl del pati. 

4. Propiciar la participació de tot l’alumnat i el joc inclusiu. 

5. Promoure la interacció entre l’alumnat de diferents cursos i etapes d’Infantil i 

Primària. 

6. Millorar el clima de convivència escolar. 

7. Propiciar el desenvolupament de les diferents intel·ligències múltiples. 



 

 

8. Demanar la col·laboració de pares, alumnes i professors en l’organització de 

les activitats.  

 

5.-ACTIVITATS:  

● Adequació d’una part del pati per poder dibuixar i pintar al pati els jocs 

tradicionals amb un programa d’aprenentatge i servici amb l’alumnat de 

batxillerat. 

● Estructurar les activitats, els responsables, les zones de joc amb l’alumnat de 

sisè d’Educació Primària i els tutors. 

Distribució de les àrees per Intel·ligències Múltiples: 

■ Intel·ligència Musical 

- El racó dels sons (instruments musicals l’aire lliure) 

- Pentagrama mural 

 

■ Intel·ligència Cinestèsica/Corporal 

- Jocs pintats en el sòl: Sambori, twister, bitles. 

- Jocs de corda: la corda, gomes elàstiques. 

- Jocs desplaçament lliure: pollet anglés, pilleta-pilla. 

 

■ Intel·ligència Naturalista 

- Microscopi, lupes, prismàtics en una taula on poden observar, investigar. 

- Tindre també minerals i fòssils 

- Literatura infantil científica 

- Confecció d'àlbums, dossiers, inventaris per exemple de fulles, arbres, 

plantes, animals, insectes... (proporcionem alguns materials però els 

xiquets poden portar de casa...) 

- Els de sisé tenen experiments preparats i planificats que poden 

desenvolupar i ensenyar als xicotets. 

 

■ Intel·ligència Interpersonal 

- Un teatre de marionetes 

- Un bagul de disfresses 

- Jocs de rol com per exemple: endevina qui és, cluedo ... 

 

■ Intel·ligència Intrapersonal 

- El racó de pensar (un racó on sol es pot estar en silenci, sense parlar, on hi 

ha uns banquets, cadires i puffs per a tombar-se i descansar, pensar, 

escriure en el seu diari, també fomentarem la lectura de poesia, llibres 



 

 

d'emocions, pintura,...), aquest racó es realitzarà en una aula pròxima al 

pati on puga estar un professor vigilant. 

 

■ Intel·ligència Espacial: 

- De 4 a 7 anys: Puzles i trencaclosques. Laberints. Material per a l'expressió 

artística. Construir cabanyes. Dibuixar objectes des de diferents angles. 

Utilitzar mapes. 

- De 7 a 10 anys: Puzles i trencaclosques. Laberints. Mapes. Material per a 

l'expressió artística. Esports. Xapes. Construir cabanyes. 

- De 10 a 14 anys: Videojocs (per exemple el Tetris). Laberints. Mapes. 

Material per a l'expressió artística. Esports. 

- Jocs de taula: puzles, ensartables, Risk, dungeons i dragons,... 

- Jocs de construccions 

- Jenga gegant 

- “Endevina on” 

- Activitats: “Disseny jo” (disseny de roba, vehicles, la ciutat/casa dels teus 

somnis,...) Fer un mapa de la teua ciutat, casa,... 

- Trencaclosques: tangrams, poals de rubik, llec, laberints, àlgebra, dibuixos 

amb perspectives,... 

 

■ Intel·ligència Logicomatemàtica 

- Jocs de taula: Dominó, Escacs,... 

- Jocs de lògica i problemes: Bagul dels enigmes (bagul on tenim llibres de 

problemes, també hi ha flashcards amb jocs de lògica, contes amb 

enigmes, sudokus...). 

 

■ Inteligencia lingüístico-verbal: 

- Espai Biblioteca: amb puffs, bancs o coixins per seure al tèrra a llegir, una 

taula per poder escriure. També hi haurà un expositor on penjar poesies o 

textos literaris creats pels alumnes que vullguen compartir-los. Fitxes de 

recomanació de llibres. 

- Conta-contes: l’alumne que ho desitge podrà contar contes als xiquets que 

s’apropen a la cadira del conta-contes. 

 

6.-PROPOSTA DE TEMPORALITZACIÓ: 

 El projecte es desenvoluparà al llarg del curs 2018-19. 

 

 



 

 

7.-RECURSOS NECESSARIS:  

 

 ● HUMANS: 

- Professors del centre 

- Alumnat de 6é de Primària 

- Junta de l’AMPA, pares i mares del nostre alumnat (tota la Comunitat 

Educativa) 

 

● MATERIALS: 

 o Pintura, pinzells, cartró 

o Material Didàctic (diferents jocs com el cluedo, endevina qui és, risk, 

construccions, jenga, titelles, trencaclosques per a diferents edats, 

tangrams, poals de rubik, jocs de lògica i enigmes, dominós i escacs) 

o Cartolines, retoladors i material fungible. 

o Temperes, paper de dibuix, llapis de colors, retoladors 

o Bolis, folis reciclats 

o Instruments musicals i pancarta amb pentagrama 

o Cordes i gomes elàstiques 

o Llibres de lectura de diferents àmbits (ciència, cuina, esports, …) 

o Microscopis i lupes  

o Cadires, bancs, puffs, coixins per seure 

o Caixes per organitzar el materials 

 

8.-PRESSUPOST: Càlcul aproximat 2600€ 

-Pintura, pinzells ………………... 300€ 

-Material i jocs didàctics ……... 300€ 

-Material fungible ……………….. 250€ 

-Material d’impressió …………… 250€ 

-Instruments musicals …………..150€ 

-Llibres de lectura ………………...100€ 

-Diferents seients …………….…... 250€ 

-Caixes d’emmagatzematge….. 100€ 

-Microscopis i lupes ………….….. 150€ 

 -Adequació del pati ……………….750€ 

 

Col·laboren amb nosaltres per dur a terme aquest projecte Excm Ajuntament 

d’Alzira. 

 



 

 

9.-CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ: 

- Participar de manera activa i majoritària en les activitats proposades. 

- Comprovar com augmenta, de manera significativa, l’interés de l’alumnat per 

aqusta nova concepció del pati. 

- Avaluar el nivell d’implicació per part de tots, en la realització de les diferents 

activitats proposades. 

- Avaluar les diferents activitats proposades per cada intel·ligència per poder realitzar 

propostes de millora per al següent curs. 

- Avaluar el clima de convivència escolar i inclusiu. 

- Avaluar com l'alumnat cuida i respecta el material que se'ls proporciona i el retorna 

als responsables al finalitzar l’activitat. 

 

 

10.-POSSIBILITATS DE CONTINUACIÓ DE L’ACTIVITAT:  

Com ja hem dit en la justificació del projecte, tractem d’educar en i des de la inclusió 

i quina millor manera que mostrant als nostres alumnes que un altre tipus de pati és 

possible i que no sols es puguen realitzar els jocs de pilota. 

A més a més permet a l’alumnat descobrir algunes intel·ligències fins i tot 

desconegudes per a ells o altres que poden fomentar-ne.  

Aquesta és una llavor que hem de continuar al llarg de tot el procés educatiu que els 

nostres alumnes realitzen al col·legi. 

A més a més, s’ha de realitzar una avaluació periòdica per poder planificar cada 

trimestre i introduir les modificacions pertinents. 

 

 


