
PROPOSTA:  A transformación do patio  escolar  do CEIP das Fontiñas dende unha
perspectiva de coeducación, naturalización e incorporación da perspectiva de xénero.
Realización dunha diagnose de situación, elaboración de conclusións e propostas de
actuación concretas. 

O que acontece no patio dun centro educativo é un asunto que merece a pena analizar con
rigor. Son moitas as escolas que empezan a buscar alternativas que permitan modificar  a
configuración tradicional do patio, fomentando a presencia de actividades mais alá do fútbol. 
Os deseños actuais non fomentan a relación entre o alumnado de distintas idades e propician a
segregación entre sexos. 
No CEIP das Fontiñas, temos a necesidade de saber que é o que está pasando no espazo do
patio para poder actuar e transformar os recreos, potenciando estruturas, usos e actividades
que favorezan a igualdade, o respecto, o contacto coa natureza, a autonomía e a diversidade.

Que pretendemos acadar con este proxecto?

Pretendemos realizar unha análise do uso e a convivencia no patio escolar do noso centro,
para propiciar un proceso de cambio, partindo dun traballo no que colabore toda a comunidade
educativa. 

Daremos comezo ao proxecto realizando unha fase de diagnose inicial coa participación do
alumnado,  na  que  intentaremos  atopar  a  resposta  a  unha  sinxela  pregunta:  Que  fan
actualmente os nenos e as nenas no patio?

Para isto, pedirémoslles a un grupo de nenos/as que realice durante un tempo estipulado (5
días) unha tarefa de observación do patio e no que nel acontece.  Terán que analizar cantos
nenos/as ocupan a zona central do espazo, cantos nenos/as ocupan as marxes do patio, a que
se dedica cada zona, a que xogan máis os nenos, a que xogan mais as nenas, etc. utilizando
unha serie de formularios sinxelos que lle proporcionaremos. 

Esta tarefa de diagnose inicial realizarase tamén por parte dun observador externo durante
outros 5 días. Para elo utilizaranse planos do patio e unhas plantillas para recabar información
de xeito detallado. 

A información aportada pola rapazada, xunto coa do observador externo, servirá como punto
de partida para a realización dunha serie de  Obradoiros de Diagnose, no que se pedirá a
colaboración dos docentes, persoal auxiliar, alumnado e familias.
  
Obradoiro de diagnose cos docentes: Na fase introdutoria, o persoal docente tratará de
responder ás seguintes cuestións: Que fan os nenos e as nenas no patio na actualidade? Quen
utiliza cada zona do patio?  Como consideras que debería ser o patio?  Que cres que  debería
cambiar?.

Obradoiro de diagnose co alumnado: Que fas no patio?  Que parte do patio utilizas? Que
che gustaría poder facer no patio e actualmente non podes facer? Se puideses cambiar o patio
do centro, como che gustaría que fose?. Propostas de cambio. 

Obradoiro de diagnose coas familias:  Tras a entrega dunha circular  informativa previa
dirixida aos familiares, realizarase un obradoiro presencial, no que se tratará de dar resposta a
algunhas das seguintes cuestións: Como cres que debería ser o patio  da nosa escola?  Que
cousas che transmiten as túas crianzas sobre o patio? Que aspectos vos preocupan en relación
ao recreo?

Para poder comprender mellor a ocupación dos distintos espazos, trasladarase a información
obtida mediante a observación a un plano do patio, que será utilizado como punto de partida
nos obradoiros presenciais. Así mesmo, intentarase relacionar os espazos coas actividades que
neles se realizan, para comprender como se adaptan os nenos/as aos espazos cos que contan
en realidade para xogar. 



Por outra banda, reflexionarase sobre os elementos do patio que dificultan na actualidade a
utilización dos espazos tal e como os cativos precisan.

Para  poder  elaborar  propostas  de  actuación,  intentarase  que  os  tres  colectivos
(docentes/alumnado/familias) pensen non só nas necesidades de espacio físico, sen tamén en
criterios organizativos, de xestión dos espazos, de medios de xogo,etc. coa idea de mellorar a
convivencia e fomentar a interrelación entre distintos sexos e idades. 

Coa  información  obtida  durante  a  fase  de  diagnose  e  tras  a  realización  dos  obradoiros,
elaborarase un documento de conclusións e unha proposta de melloras concretas que
intentarán abarcar todos os espectros: actuacións sobre os espazos, pautas organizativas, de
xestión, medios, etc.

Esta información estará a disposición dos distintos grupos de interese do centro, como punto
de partida para actuacións futuras. 


