
PATIO EN REFORMAS 
CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA



Ao longo do curso escolar 2018/2019 desenvolvéronse as distintas fases de obtención da
información do proxecto Patio en Reformas (enquisas, obradoiros de traballo cos diferentes
grupos de interese e observación directa dos patios), así como de análise dos resultados obtidos. 

Unha vez finalizadas estas fases, pódese realizar un resumo das conclusións obtidas a raíz do
proceso:

1) Resolución das deficiencias atopadas no patio en relación á SEGURIDADE,
SALUBRIDADE E ACCESIBILIDADE

Coa intención de resolver as carencias identificadas ao longo das distintas fases do proxecto, 
elaborouse un informe de deficiencias específico, do cal se fixo traslado á Dirección do CEIP das 
Fontiñas con data 09/04/2019, así como á concellaría de Educación e á Xefatura Territorial de 
Educación da Xunta de Galicia. 
Estas actuacións deberán intentar garantir a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida, 
a eliminación de elementos perigosos ou inseguros no patio, e mellorar, entre outras cuestións, o 
estado de iluminación do patio cuberto. 

De xeito resumido, as deficiencias atopadas son:

a) Irregularidades do solado que dificultan a mobilidade e a accesibilidade.
b) Presenza dalgúns ferros espidos no solado do chan do patio.
c) Desniveis de mais de 55cm de altura, co conseguinte risco de caída a distinto nivel.
d) Incorrecto ancoraxe dalgunhas das farolas do patio.
e) Iluminación insuficiente no interior do patio cuberto, que dificulta o seu uso, especialmente para 
as crianzas con dificultades de visión e/ou mobilidade.

Detéctanse ademais outras cuestións menores, relacionadas coa falta de mantemento do espazo 
do patio exterior e do patio cuberto:

a) Deterioro xeral do equipamento deportivo (portería de fútbol, canastras de baloncesto) e falta 
de redes de protección.
b) Falta de mantemento dos vestiarios: fechaduras dos baños rotas, perchas mal ancoradas, etc. 
c) Inexistente zonificación dos espazos de xogo do patio cuberto. (Pintura dos campos 
desgastada)



2) Accións de mellora manifestadas pola comunidade educativa do CEIP das Fontiñas en
relación ao patio escolar:

A continuación indícanse as accións de mellora identificadas por orde de prioridade manifestada
polos distintos grupos de interese e agrupadas por categorías:

2.I) Melloras no EQUIPAMENTO DEPORTIVO

Situación actual
*Patio cuberto: 
O equipamento deportivo do patio cuberto consiste nunha portería de fútbol bastante deteriorada e
unha serie de canastras de baloncesto en diferentes estados de conservación (todas elas para
uso de crianzas dos últimos cursos de primaria debido á altura á que se atopan fixadas). 
Existen varias mesas para a práctica do tenis de mesa, pero non están sendo utilizadas na
actualidade.
A iluminación do patio cuberto resulta bastante deficiente, polo que dificulta a práctica de deportes
neste espazo.
A pintura do chan do patio cuberto coa que se deberían zonificar os campos deportivos atópase
moi deteriorada.
Estanse realizando quendas para o seu uso (práctica do fútbol) durante os días nos que non
chove. Cando a climatoloxía é adversa todas as crianzas comparten o espazo e a práctica de
deportes non se permite xa que o espazo é moi limitado para a cantidade de cativos que
comparten o recinto.

*Patio exterior: a presenza de equipamento deportivo é inexistente neste espazo. 

Problema identificado 
Patio cuberto: todos os membros da comunidade educativa concordan na necesidade de mellorar
o estado dos elementos deportivos existentes. Estes equipos considéranse insuficientes (existe
unha única portería de fútbol sen rede) ou en mal estado de conservación (portería sen pintar,
portería e canastras sen redes, etc).
As crianzas de 1º, 2º e 3º curso de primaria consideran que deberían existir canastras e outros
elementos de xogo de menor tamaño, xa que non son axeitadas para súa altura e idade.
Por outra banda, o alumnado de menor idade e as nenas de centro, principalmente, reclaman a
posibilidade de practicar outro tipo de deportes (voleibol, bádminton, tenis, etc)
A pintura dos campos para a práctica de deportes no patio cuberto están moi desgastada, o cal
dificulta a convivencia de distintos grupos de cativos/as no espazo, ao non existir límites claros de
uso.
Patio exterior:
No patio exterior non existe ningún tipo de equipamento deportivo, polo que os pequenos aos que
non lles toca xogar no patio cuberto por non ser a súa quenda, non poden practicar outro deporte
no exterior.



Propostas de acción sobre o equipamento deportivo

Patio cuberto:
- Mellorar o mantemento do equipamento existente. Pintar a portería, colocar redes e ancorar os 
elementos deportivos axeitadamente.
- Instalar una rede de protección detrás da portería existente, para permitir o paso das crianzas 
que non están xogando por detrás, evitando balonazos e reducindo o estrés xeral do espazo. 
- Zonificar os campos, para facilitar o aproveitamento das distintas áreas.
- Instalar unha portería adicional e canastras de menor altura.
- Permitir a práctica do tenis de mesa nos recreos, especialmente para os días de chuvia nos que 
non se permite a práctica doutros deportes. 
- Marcar un día ao mes no que os cativos/as (Por exemplo, o último venres de cada mes) poidan 
patinar no interior do patio cuberto.
- Valorar a posibilidade de instalar unha pequena zona de escalada horizontal no patio cuberto, 
para dar alternativas deportivas en días de chuvia. 

Patio exterior:
- Zonificar/pintar dous campos para a práctica de deportes de equipo que non precisen contacto 
(voleibol, bádminton) e dotar con redes móbiles, pelotas e raquetas axeitadas.
- Dotación de equipamentos deportivos para os mais pequenos (pequenas canastras, porterías, 
paus para a práctica de tenis, etc).
- Caixón/Baúl con pelotas de escuma e outros elementos deportivos.



2.II) Melloras da ZONA VERDE existente e incremento na presenza de natureza

Situación actual
O patio do CEIP das Fontiñas trátase dun entorno de cemento na súa maior parte. A única zona
non formigonada limítase na actualidade á franxa paralela ao peche do patio da Rúa Roma. A
vexetación  nesa zona está bastante avellentada e deteriorada, especialmente os arbustos baixos
do peche perimetral. 
Existe unha zona de horta, separada do patio cunha malla electrosoldada, que conta con bancais
elevados de madeira, acondicionado dende o curso 2017/2018.
No desnivel existente entre o patio de cemento e o patio cuberto existen unhas zonas de terra moi
degradadas. No seu día tiveron vexetación, pero actualmente non, debido ao elevado desgaste
polo efecto da abrasión por pisoteo e o arrastre exercido pola choiva.  
No resto das zonas do patio a presenza de vexetación é inexistente. 

Problema identificado
- Baixa presencia de vexetación e árbores no patio escolar.
- Os arbustos e árbores do patio están bastante deteriorados.
- Zonas de terra compactada e/ou con capa vexetal inexistente.
- Necesidade de poñer en valor o recurso da horta escolar co que conta o centro. 

Proposta de mellora
A primeira das accións neste sentido debería ser mellorar a zona verde do lateral da rúa Roma, 
acadando unha zona vexetal de descanso e desfrute para as crianzas. Para elo, proponse:

- Creación dun valado vexetal á beira do peche perimetral, no que poder plantar especies 
trepadoras do tipo da Trachelospermun jasminoides ou Actinidea kolomikta, que permitan mellorar
estéticamente o peche do centro, incrementando a presenza vexetal xeral.
Na parte baixa do balado vexetal poderíanse plantar vincas e/ou hortensias 
- Sería moi recomendable que a creación do balado se fixese coincidir coa recuperación do 
estrato vexetal da zona, mediante especies resistentes como o gramón, lipia ou ben a manzanilla, 
moi resistentes á abrasión por pisoteo.
- Nunha segunda fase recoméndase a recuperación dos parterres existentes no desnivel entre 
patio e o patio cuberto, mediante a aportación de terra vexetal e o hidrosementado dos mesmos (e
a plantación unha vez arraigue o substrato).
- Nunha fase posterior o ideal sería poder incrementar a presenza de natureza no límite do patio 
coa rúa Bruxelas e noutras zonas do mesmo, acadando unha zona amable e naturalizada para o 
seu uso por parte das crianzas.
En todos estes procesos sería moi recomendable contar coa colaboración dos membros da 
comunidade educativa, especialmente coa colaboración das crianzas. 



2.III) Adaptación dos espazos ás crianzas con NECESIDADES ESPECIAIS

Situación actual
O patio do CEIP das Fontiñas non conta na actualidade con espazos ou equipamentos adaptados
as necesidades especias das crianzas. 

Problema identificado
- O estado do solado do patio, con presenza de numerosos desniveis e bordillos dificulta a
accesibilidade dos cativos/as con necesidades especiais.
- A falta de iluminación do patio cuberto dificulta o seu uso por parte dos cativos con necesidades
especiais, especialmente para aqueles que teñen dificultades de visión.
- A superficie total do patio (moi pequeno para o alumnado usuario do mesmo), provoca que o uso
do patio cuberto por parte da totalidade do alumnado nos días de chuvia xere un elevado nivel de
estrés entre o alumnado con trastorno do espectro autista (TEA).
- Non existen equipamentos deportivos nin de xogo adaptados á diversidade; propostas de xogos
que podan ser utilizados pola totalidade do alumnado; nin pictogramas que permitan a
accesibilidade cognitiva. 

Proposta de mellora
- Faise precisa a zonificación dos espazos, tanto na zona do patio exterior como do patio cuberto.
A zonificación facilita o uso por parte de todo alumnado e diminúe o estrés no caso dos cativos
con TEA e parálise cerebral.
- Sería aconsellable contar con pictogramas que permitan mellorar a identificación de espazos
(alumnado con TEA; alumnado invidente; etc) e equipamento de apoio para a organización de
xogos (chalecos identificativos, banderolas, pelotas con cascabeis, etc). 
- Recoméndase a instalación de elementos de xogo con regras sinxelas e de fácil comprensión,
que permitan o xogo conxunto de todos os cativos (mariolas pintadas no chan, circuítos, xogo de
“cruzar o río” etc).
- En caso de instalar algún elemento de xogo (tipo columpios, tobogáns, etc) recoméndase que se
seleccionen xogos inclusivos que podan ser utilizados por cativos con necesidades especiais.

 



2.IV) Presenza doutros ELEMENTOS DE XOGO

Situación actual
Na actualidade os elementos de xogo diferentes do citado equipamento deportivo son 
prácticamente inexistentes (algunha corda fina para saltar pero pouco axeitada para o seu uso 
como comba).

Problema detectado
- Falta de alternativas de xogo diferentes do fútbol (situación que está excluíndo as rapazas e aos 
máis pequenos da práctica do deporte no recreo).
- As crianzas de menor idade botan de menos o patio de Infantil, a area, e a posibilidade de xogar 
no tobogán e nos xogos verticais dos que alí dispoñían. Ao non ter alternativa algunha no patio de 
Primaria, xogan ás carreiras e a empurrarse, o cal, sumado ao mal estado do chan, xera caídas 
diarias e a práctica de xogos bastantes violentos.

Proposta de mellora
- Arranxar unha parte do solado na parte frontal do centro e crear unha serie de xogos pintados no
chan (mariolas, circuítos, dianas, xogos de salto, cruzar o río, etc) que poidan ser utilizados polos 
mais pequenos.
- Instalar unha pequena zona de xogo simbólico na parte frontal (cociniña, etc).
- Dotar cun baúl de xogos tradicionais o patio (combas, gomas, aros, balóns de escuma, canicas, 
trompos, indiacas, etc) de tal xeito que poidan ser collidos polos/as nenos/as e devoltos tras o seu 
uso. 
- Os máis pequenos desexan contar cunha zona de areeiro. Podería explorarse a posibilidade de 
instalar algún areeiro elevado ou similar.
- Explorar a posibilidade de contar cunhas caixas con disfraces, que poidan ser utilizados no patio 
algúns días concretos.



2.V) Melloras propostas en relación á XESTIÓN DO PATIO

- Considerar que o patio é unha necesidade fundamental e inviolable das crianzas. (Algúns dos 
cativos e familias solicitan que non se lles deixe sen recreo)
- Moitos dos grupos de interese, en especial o alumnado, manifestan que desexarían que o recreo
tivese unha duración de 45 minutos.
- Permitir a práctica de deportes diferentes (patinaxe, por exemplo) algúns días concretos do mes, 
ou ben que se organice algún tipo de xogo tradicional (relevos, xogo do pano, etc) de xeito 
especial.
- Permitir o uso da horta por parte dos cativos durante o tempo do recreo (actividades concretas 
na horta: rega, limpar herbas, etc).
- Dinamizar dalgún xeito o patio (xogos en días concretos, etc)

2.VI) Melloras proposta en relación á BIBLIOTECA ESCOLAR

- Permitir a utilización do pequeno patio anexo á biblioteca (acondicionar este espazo con algunha
mesa e cadeiras para poder merendar no recreo e ler algún libro).
- Permitir saír da biblioteca ó patio.
- Permitir coller algún libro durante o recreo para poder ler no patio exterior.

2.VII) Comentario relativo á SUPERFICIE DO PATIO

Considérase que o CEIP das Fontiñas debería incrementar o tamaño do seu patio, xa que na
actualidade, e tras o cambio de uso do espazo que agora ocupa o comedor, ronda os 900m2,
límite mínimo establecido pola lexislación. Neste sentido, deberían estudarse diferentes
alternativas que logren incrementar o espazo de xogo e a súa calidade.


