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 1 BREVE RESUMO DO PROXECTO. OBXECTIVO E FASES

O proxecto iniciado dende a ANPA Fontenla no curso escolar 2018/2019 pretende lograr a
transformación do patio escolar do CEIP das Fontiñas dende unha perspectiva de
coeducación, naturalización e incorporación da perspectiva de xénero.

Para logralo, deseñouse un proxecto en 5 fases, co obxecto de reflectir as opinións de todos os
grupos de interese da comunidade educativa, dando unha especial relevancia á opinión das
crianzas no proceso.

As fases nas que se estruturou o proxecto foron as seguintes:

Fase I.A.- Información previa: Circular e enquisas dirixidas as familias, profesorado e Persoal de
Administración e Servizos (PAS)
Fase I.B. - Observación do patio por parte de observador externo
Fase I.C. - Observación do patio coa axuda das crianzas
Fase I.D. - Obradoiros: Alumnado, Docentes/PAS e Familias 
Fase I.E.- Propostas de actuación e Conclusión

No ANEXO 1 “DIAGRAMA FASES DO PROXECTO” incluído ao final do presente informe,
pode observarse a distribución das fases do proxecto e os grupos de interese aos que se
dirixe cada acción.
 

 2 DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

 2.1 FASE I.A.: INFORMACIÓN PREVIA: CIRCULAR E ENQUISAS DIRIXIDAS AS
FAMILIAS, PROFESORADO E PAS

Para acadar a transformación do patio de Primaria do CEIP das Fontiñas resultaba imprescindible
a realización dunha diagnose da situación de partida, rigorosa e que obtivese as opinións de
toda a comunidade educativa, sobre as que obter posteriormente unha serie de conclusións
consensuadas e unhas propostas de actuación concretas.

Para elo, deseñáronse tres modelos de enquisa e unha circular informativa (Ver ANEXO II do
presente documento. Modelos de enquisas aos distintos membros da comunidade escolar)
que foron revisados e aprobados pola Xunta Directiva da ANPA Fontela antes da súa entrega aos
distintos grupos de interese.

Asemade, informouse presencialmente á Dirección do Centro e a Xefatura de Estudos do inicio de
proxecto: fases nas que se estruturaba, obxectivos e prioridades, solicitando a súa colaboración
como parte esencial do proxecto.

Así, no  mes de decembro do 2018, iniciouse a fase efectiva da Diagnose, pedindo aos distintos
colectivos (Familias, Profesorado e Persoal de Administración e Servizos -PAS-) a súa
colaboración mediante a participación nunha enquisa e a lectura dunha circular na que se lles
expoñía a finalidade do proxecto “Patio en Reformas”.

As enquisas ás familias foron entregadas polo profesorado nas aulas e levadas aos fogares polas
propias crianzas. A devolución fíxose pola mesma vía.

As enquisas ao Profesorado e PAS entregáronse coa participación da Xefatura de Estudos
do Centro e co apoio da Dirección, e recolléronse na Conserxería do propio CEIP.
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 2.1.1 Enquisas dirixidas ás familias

As familias contaron con 3 semanas para responder as enquisas. Obtivéronse un total de 125
respostas por parte das familias (84 familias cubriron as enquisas referentes ao patio de
Primaria e 41 as referentes ao patio de Infantil).

Como resultado dunha análise detallada das respostas facilitadas, obtivéronse os seguintes
resultados:

I. GRADO DE SATISFACCIÓN DAS FAMILIAS CO PATIO ACTUAL

Cando se lles pregunta as familias sobre si o patio cubre as necesidades da/s súa/s crianza/s,
no caso do patio de PRIMARIA, un 87,80% considera que NON, e dicir, que o patio non cubre as
necesidades das crianzas e que non satisfai as súas expectativas; un 12,07% das familias opina
que SI, PERO CON RESERVAS e un 4,76% das mesmas manifestan que SI, que están satisfeitas
co patio ao considerar que si cubre as súas expectativas.

Esta mesma pregunta, dirixida as familias con fillos/as usuarios/as do patio de INFANTIL, obtén
diferentes resultados:

U n 70,73% das familias con crianzas cursando Infantil manifestan que SI, que se atopan
satisfeitos co patio, e subliñan ademais que este foi un aspecto tido en consideración a hora
de seleccionar o centro educativo dos seus fillos/as (13 familias fan referencias a este
feito).
U n 17,07% das familias considera que SI, PERO CON RESERVAS, e dicir, o patio satisfai as
necesidades dos seus fillos/as, pero non totalmente
U n 12,19% pola súa banda, consideran que o patio NON cubre as necesidades dos nenos e
nenas, por diversos motivos, que se expoñerán mais adiante.
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II. MELLORAS PROPOSTAS POLAS FAMILIAS EN RELACIÓN AO PATIO DE PRIMARIA

No seguinte gráfico pódense observar as melloras propostas polas familias con cativos/as
usuarios/as do patio de Primaria. Nel faise referencia ao número de familias que destacaron os
aspectos relacionados a esquerda na súa enquisa:
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Os dous aspectos en relación aos que as familias realizan mais comentarios nas súas enquisas
son a carencia de elementos de xogo no patio (55 familias fan referencia a esta cuestión) e á
falta de mantemento das zonas verdes e/ou a escasa presencia de natureza (49 familias
destacan esta necesidade).

Moitas das familias (32) fan referencia á carencia de equipamentos deportivos ou a falta de
mantemento dos mesmos (porterías deterioradas; falla de redes en canastras e porterías; falta de
variedade nos equipamentos deportivos, etc.) ou ben a falla de equipamentos axeitados para os
mais pequenos.

Outro aspecto de mellora, a xuízo das familias, estaría centrado nunha mellor organización e
xestión do uso do patio. En relación a isto, sinalan que sería positivo contar cun número de
quendas maior para que non coincidan tantos nenos/as no patio ao mesmo tempo. Esta
recomendación vai acompañada en moitas ocasións da solicitude de que non se “castigue” aos
pequenos sen recreo ou da recomendación de fraccionar as paradas que teñen as crianzas
(diferentes variantes: dúas paradas mais breves; un recreo algo mais longo...).

Outras melloras subliñadas a través das enquisas son: necesidade de mellorar o estado xeral do
patio cuberto (humidade, frío, limpeza, etc.); dotación de bancos, mesas e zonas nas que
merendar durante os recreos; creación de áreas de sombra natural ou zonas cubertas
artificialmente; colocación de fontes de auga potable en varios puntos do patio; mellora do sistema
de recollida do lixo para fomentar a reciclaxe e a recuperación da materia orgánica (compostaxe),
etc.

Concretamente, 16 familias fan solicitudes específicas e rogan que se teñan en consideración as
necesidades especiais dos cativos. Nestes casos, o mal estado do chan, a falta de equipamento
inclusivo ou de sinalización, a zonificación dos espazos, así como a falla de lugares nos que “estar
calmado e relaxarse” durante os recreos, son aspectos que se consideran esenciais para lograr a
inclusión dos cativos con necesidades especiais no centro.
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III. PATIO DE PRIMARIA: ASPECTOS DE MELLORA CONCRETOS APORTADOS
(REFERENCIA POR TIPOLOXÍA)

A continuación inclúense a totalidade das melloras propostas polas familias, agrupadas por
tipoloxías.

EQUIPAMENTO DEPORTIVO

• Canastras de distintos tamaños
• Porterías novas ou reparar as existentes (substitución da rede)
• Ping-Pong/Tenis de mesa
• Punto de escalada, xogos verticais, cordas, rocódromo, etc.
• Tirolina
• Mini campo de fútbol
• Tobogán, bambáns, balancíns, barras, etc.
• Acondicionamento de zonas concretas para saltar, correr, etc.
• Evitar a predominancia do fútbol e fomentar outros deportes colectivos como o brilé,

bádminton, voleibol, baloncesto, etc.

ELEMENTOS DE XOGO

• Xogos específicos para os máis pequenos.
• Areeiro para os máis cativos
• Xogos adaptados para as diferentes idades
• Elementos de xogo homologados
• Casas/ cabanas de madeira
• Circuítos debuxados nos chan
• Baúl/ caixón con xogos a disposición dos cativos e cativas (cordas, diábolo, aros, gomas,

buxainas, cartas, pelotas, malabares, etc.)
• Futbolín
• Disfraces
• Xogos tradicionais (ra, pano, corda, chave, chapas, etc.)
• Xogos pintados no chan (mariolas, números, letras, twister, parchís, etc.)
• Taboleiros damas/ xadrez
• Elementos e instrumentos musicais
• Recuncho de pintura
• Elementos naturais: troncos
• Zona con pneumáticos
• Xogos de auga e transvase
• Xogos de mesa de gran tamaño
• Espazo de robótica
• Circuítos pintados no chan.

SOMBRA

• Dotación de sombra con elementos naturais (árbores) ou artificiais.

ÁRBORES/ VEXETACIÓN/ ZONAS VERDES

• Arboreto
• Máis vexetación e zonas verdes en lugar de tanto cemento.
• Renovación da herba
• Plantas con flores
• Creación dun xardín vertical para mellorar a estética.
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HORTA

• Acondicionamento da horta e fomentar o seu uso por parte do alumnado, promovendo a
súa implicación no mantemento do mesmo.

• Compost cos restos da merenda
• Instalación de un invernadoiro

SOLO/ PAVIMENTO

• Mellorar a seguridade do solo fronte as caídas
• Nivelar e eliminar os bordes
• Eliminar aceiras innecesarias
• Colocar céspede artificial ou caucho
• Zona acolchada na que poder sentarse a merendar
• Eliminar as zonas nas que se acumula o barro

NECESIDADES ESPECIAIS

• Equipamentos de xogo inclusivos 
• Ramplas e accesos axeitados para persoas con mobilidade reducida
• Considerar as necesidades do alumnado con TEA (zonificación, xogos de plantexamento

sinxelo e tranquilo, identificación mediante pictogramas)
• Vixiar as posibles condutas de acoso escolar e realización de actividades para evitar os

comportamentos deste tipo
• Adaptación do patio para cadeiras de rodas (eliminación de bordes e escaleiras)
• Construír unha rampla de acceso ao patio cuberto.

PATIO CUBERTO

• Reparación do patio cuberto para evitar as goteiras e o frío (correntes de aire)
• Mellorar limpeza
• Pechar ventás do patio cuberto para o seu completo illamento.
• Eliminar o terraplén da entrada
• Arranxar as pechaduras dos baños.

BANCOS/ MESAS/ MERENDEIROS

• Dotación de bancos e mesas onde os cativos poidan merendar, reunirse e xogar.
• Creación dunha zona onde as familias poidan interaccionar durante o desenvolvemento

das actividades extraescolares ou similar (cafetería, espazo vending, etc.)
• Asentos en círculo ou enfrontados para fomentar a charla e o debate.

FONTE AUGA

• Fontes de auga potable e hixiénicas para evitar que teñan que ir ao baño cando queiran
beber.

CONTEDORES RECICLAXE

• Contedores/ papeleiras diferenciados para fomentar a reciclaxe
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ZONAS CUBERTAS

• Zonas cubertas independentes do pavillón para o xogo nas épocas de chuvia, para evitar o
uso abusivo do pavillón.

• Cubrir zonas de paso

MELLORA ORGANIZACIÓN PATIO

• Zonas específicas para os máis pequenos, adaptadas ás súas necesidades (areeiro)
• Organización de quendas segundo as idades e revisión dos ratios.
• Permitir o uso dalgunha sala interior durante o recreo a modo de ludoteca (xogos,

quebracabezas, cartas, plástica, etc.)
• Máis tempo de recreo ou dividir o tempo (dúas quendas).
• Permitir levar libros ao patio.
• Talleres voluntarios
• Xornadas preventivas acoso escolar.
• Fomentar os xogos inclusivos e igualitarios
• Espazo insuficiente para o alumnado
• Mellorar a dinamización do tempo de xogo
• Contacontos na biblioteca
• Considerar que o recreo é unha necesidade fundamental e inviolable.
• Fomentar a liberdade e autonomía das crianzas.
• Organización de xogos para o aproveitamento de refugallos
• Evitar que sexan unicamente os nenos os que realicen deporte e fomentar a inclusión das

nenas.
• Promover a inclusión no xogo, evitando os comportamentos sexistas.
• Ampliación da superficie do patio
• Carteis motivadores para o alumnado para mellorar a súa implicación.
• Saída da biblioteca ao patio
• Comisión para a mellora do patio.
• Calendario de xogo, distribuíndo actividades/ xogas ao longo da semana.
• Maior implicación por parte do profesorado do centro

XOGOS COLECTIVOS

• Organización de xogos colectivos que fomenten a interacción e a imaxinación.
• Zonificar o espazo para facilitar a organización de xogos

RELAX E DESCANSO

• Acondicionar unha zona concreta onde poidan descansar ou estar máis relaxados
• Zona de privacidade  
• Tippi
• Zonas nas que podan relaxarse os nenos/as con TEA durante os recreos/xogos tranquilos.

INSTALACIÓNS EN XERAL

• Mellora da estética do patio (pintura, murais, etc.)
• Mellorar entrada/ saída do centro
• Cubrir a zona de entrada
• Cerrar acceso casa bedel
• Varandas de seguridade
• Pintar paredes
• Auga quente ximnasio
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• Gradas que poidan usarse como aula exterior o para o desenvolvemento de espectáculos.
• Mellorar a limpeza xeral das instalacións
• Acondicionamento dos aseos e colocación de pechaduras novas.

I. MELLORAS PROPOSTAS POLAS FAMILIAS EN RELACIÓN AO PATIO DE INFANTIL

Aínda que o grado de satisfacción das familias en relación ao patio de Infantil é realmente elevado
(87,8% manifesta estar “satisfeito” ou “satisfeito con reservas”), as familias aportaron unha serie
de aspectos de mellora ou ben transmitiron as súas inquedanzas a través das enquisas, isto é:

A maior parte das familias centraron as súas recomendacións en relación ao patio de Infantil na
necesidade de incrementar a variedade de xogos cos que contan os pequenos para xogar
no patio (24 familias) e a mellora do equipamento en xeral.
Tras o equipamento e os xogos, o aspecto que mais se subliña é a inquedanza das familias de
Infantil en relación ao cambio ao patio de Primaria (20 familias fan comentarios a este
respecto). En xeral, consideran que as crianzas viven o cambio dun xeito negativo, xa que o novo
patio non ofrece alternativas para os pequenos.

As familias valoran positivamente o feito de que os nenos e nenas utilicen a horta escolar, e
animan a fomentar a súa utilización. Nalgúns casos proponse a instalación dun invernadoiro que
permita sementar durante o outono e inverno. Así, en relación a presenza de natureza, as familias
recomendan seguir nesta liña, incrementando a vexetación no patio e no centro (14 familias
reflicten este aspecto) e a presenza de elementos naturais (troncos, espazos naturais para
agocharse, pequeno estanque, etc.) (9 familias fan recomendacións neste senso), ou ben
mellorando a vexetación perimetral coa que conta o patio (2 familias).

En relación aos aspectos “de xestión” relacionados co patio, sinalar a recomendación de
incrementar o tempo de recreo (11 familias) e tamén a petición de que se incremente o control por
parte do profesorado para evitar que os nenos/as se mollen durante a súa permanencia no
exterior (3 familias).

Outros aspectos sinalados en relación ó patio, céntranse na posibilidade de incrementar a
presenza de xogos tradicionais (4 familias) (co apoio das familias se se considera axeitado); que
os nenos/as podan escoitar música fora (1 familia), ou ben a posibilidade de contar con disfraces
que poidan ser utilizados nos recreos (3 familias).

En canto as características do patio que poderían ser melloradas, están a dotación de cubertas ou
vexetación que ofreza sombra, a instalación dunha fonte de auga potable, ou a mellora do peche
perimetral para incrementar a privacidade.

NOTA: En relación ao feito de que o patio conte con area, 17 familias comentan que este é un
aspecto que consideran positivo ou moi positivo para o desenvolvemento dos seus cativos e, no
senso contrario, maniféstanse 5 familias, concretamente 2 consideran que a area debería limitarse
a un espazo concreto do patio e 3 que debería retirarse totalmente por motivos de saúde e hixiene
(ou ben substituído por caucho ou similar).

No gráfico incluído a continuación, pódense observar as recomendacións das familias en relación
ao patio de Educación Infantil:

II. PATIO DE INFANTIL: ASPECTOS DE MELLORA CONCRETOS APORTADOS
(REFERENCIA POR TIPOLOXÍA)

EQUIPAMENTO DEPORTIVO
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• Elementos deportivos adaptados a idade dos cativos de Infantil.

ELEMENTOS DE XOGO

• Xogos específicos para os máis pequenos. (Arrastre, xogo simbólico, circuítos, xoguetes
diversos para a area, etc.)

• Casas/cabanas de madeira
• Circuítos debuxados nos chan
• Disfraces
• Xogos tradicionais (ra, pano, corda, chave, chapas, etc.)
• Xogos pintados no chan (acondicionando para elo un lateral do colexio).
• Elementos e instrumentos musicais
• Recuncho de pintura
• Elementos naturais: troncos
• Zona con pneumáticos
• Xogos de auga e transvase

SOMBRA/ZONA CUBERTA

• Dotación de sombra con elementos naturais (árbores) ou artificiais.
ÁRBORES/ VEXETACIÓN/ ZONAS VERDES/ELEMENTOS NATURAIS

• Mellora do coidado do xardín, instalación de plantas ou arbustos.
• Mellora do peche perimetral vexetal
• Plantas con flores
• Creación dun xardín vertical

HORTA

• Fomentar o uso da horta. Propoñer a participación das familias para o seu mantemento.
• Compost cos restos da merenda
• Instalación dun invernadoiro

SOLO/ PAVIMENTO

• Adaptar un dos laterais do cole, colocando outro tipo de chan e así poder contar con outro
tipo de xogos e instalar algunha mesa fora.

• Como se comentou arriba, existen comentarios diversos en relación co uso da area.  17
familias comentan que este é un aspecto que consideran positivo ou moi positivo para o
desenvolvemento dos seus cativos e, no senso contrario, maniféstanse 5 familias,
concretamente 2 consideran que a area debería limitarse a un espazo concreto do patio e
3 que debería retirarse totalmente por motivos de saúde e hixiene (ou ben substituído por
caucho ou similar).

• Instalar un aspersor para humectar a area preto do verán (e evitar emisións pulverulentas).

 
NECESIDADES ESPECIAIS

• Equipamentos de xogo inclusivos/bambán ou tobogán que poda ser utilizado por todos/as.
• Considerar as necesidades do alumnado con TEA.

BANCOS/ MESAS

• Dotación de bancos/mesas
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• Creación dunha zona de “reunión” no exterior (familias, cativos)

FONTE AUGA

• Fonte de auga potable

MELLORA ORGANIZACIÓN PATIO

• Mais tempo de recreo/ Recreos repartidos ao longo da mañá
• Mellorar a dinamización do tempo de xogo
• Aumentar a vixilancia os días de chuvia para evitar que se mollen no patio.

XOGOS COLECTIVOS

• Organización de xogos colectivos que fomenten a interacción e a imaxinación.
• Zonificación do espazo para facilitar a organización de xogos

RELAX E DESCANSO

• Acondicionar unha zona concreta onde poidan descansar ou estar máis relaxados (no
patio exterior ou no interior)

• Tippi ou similar

INSTALACIÓNS EN XERAL

• Mellorar a limpeza xeral das instalacións (patio interior)
• Mellora do peche vexetal e da privacidade
• Mellora e acondicionamento dos aseos para o seu uso por parte dos cativos

I. A QUE SE OFRECEN ÁS FAMILIAS?

Dentro dos ofrecementos por parte das familias en relación á mellora do patio, destácanse as
seguintes cuestións:

• Pequenos aportes económicos para realizar melloras na infraestrutura do patio ou na súa
dotación.

• Aporte de ideas para o cambio no patio e tempo para o seu desenvolvemento.
• Participación en actividades lúdicas (obradoiros, contacontos, etc.) a desenvolver durante

o tempo do recreo.
• Aporte de xoguetes, disfraces e outro material para o desenvolvemento de actividades e

xogos.
• Man de obra para o traballo na horta (mantemento xeral, compostaxe, etc.) ou

acondicionamento das zonas verdes.
• Creación de comisións de traballo para mudar o patio (participación de toda a comunidade

escolar).
• Valoración da entrada no programa XOGADE da Xunta.
• Recollida de firmas ou solicitude de axudas ante as administracións.
• Consideran necesario e fundamental que dende a ANPA se fomente a recollida de ideas e

suxestións para a mellora do centro.
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 1.1.1 Enquisas dirixidas ao profesorado

O profesorado contou con 3 semanas para dar resposta as enquisas entregadas. Obtivéronse un
total de 11 respostas totais. 5 por parte dos/das docentes de Primaria e 6 por parte do
profesorado de Infantil.

Das enquisas dirixidas aos docentes de Primaria, obtivéronse os seguintes resultados:

Ó 80% dos docentes, cando se lles pregunta se o patio cubre as necesidades do alumnado,
contestan que NON, e o 20% que “SI, PERO CON RESERVAS”.

En relación aos aspectos que motivan esta valoración reflíctense os seguintes:

Como se pode observar, os docentes resaltan como aspectos de mellora a necesidade de contar
con mais elementos de xogo adaptados as distintas idades dos cativos, a necesidade de mellorar
o estado das zonas verdes coas que conta o patio e de nivelar e reparar o pavimento exterior.

Tamén fai referencias á conveniencia de instalar mesas e bancos para merendar, así como a
fontes para beber durante os recreos.

Asemade, propoñen a creación dunha área cuberta no exterior e dalgunha zona de descanso
mais tranquila para os pequenos.

Cabe destacar que dous docentes sinalan a conveniencia de analizar a adecuación do patio para
as crianzas con necesidades especiais, e fan referencia as dificultades que teñen algúns cativos
para moverse polo patio, orientarse ou atopar lugares tranquilos nos que xogar.

Nun caso proponse incrementar o tempo de recreo a 45 minutos.

En relación aos aspectos “organizativos” sinalan:

• A necesidade de regulación das quendas e o incremento do tempo de recreo
• Organizar os tempos de xogo co balón (fomentando a práctica doutros deportes:

balonmán, volei, etc.)
• Necesidade de recursos humanos para xestionar mellor a actividade do centro e do patio.
• Posibilidade de crear un Proxecto docente específico: “dinamización do patio”.
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Das enquisas dirixidas aos docentes de Infantil, obtivéronse os seguintes resultados:

O 50% dos docentes, cando se lles pregunta se o patio de Infantil cubre as necesidades do
alumnado, contestan que SI, e o 16,66% que “SI, PERO CON RESERVAS”. O 33,33% considera
que NON as cubre.

Entre os aspectos de mellora destacados polos docentes de Infantil, destacan tres: a necesidade
de mellorar a dotación e variedade de xogos cos que contan as crianzas para o seu uso no patio,
a recomendación de crear e dotar zonas de descanso e relaxación (bancos, mesas, zonas nas
que agocharse, etc.) para o seu uso no exterior e elementos para o xogo inclusivo.

Asemade, existen outros aspectos de mellora recomendados polos docentes como o incremento
do equipamento deportivo adaptado as idades dos cativos de Infantil e a instalación dunha rede
para posibilitar a práctica de distintos xogos de pelota; contar cunha fonte de auga no exterior, a
mellora do estado do peche perimetral, o incremento da presenza de vexetación, e elementos
naturais (troncos, cabanas de madeira, etc.) entre outros.

En relación aos aspectos relativos a organización e uso do patio, comentan que sería positivo que
os nenos/as contasen con mais tempo de recreo.

Asemade, faise referencia á posibilidade de aproveitar o lateral do patio (Rúa Roma), para instalar
nesa zona un pavimento diferente que permita que os cativos practiquen outro tipo de xogos.

Aspectos de mellora sinalados polo profesorado de Infantil:

- Acondicionar o lateral do centro infrautilizado (Rúa Roma), para outros usos. (Xogos de mesa,
recta numérica, xogos de dados xigantes, habilidades, xogos tradicionais, etc.)
-Dotación de bancos de altura axeitada/mesas.
- Instalación dunha fonte
- Areeiros elevados.
- Zonas para agocharse (pezas modulares de tamaño grande coas que poidan construír espazos
e meterse dentro).
- Xogos novos para area (arrastre, circuítos, etc.).
- Conseguir mais bambáns variados.
- Elementos de xogo para fortalecer a columna e os músculos das extremidades.
- Patio interior: zonas para trepar, que fomenten o movemento integral do corpo.
- Mais bicicletas/motos.
- Material de observación (Lupas para fora, prismáticos) e de arrastre/ engranaxes que poda ser
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utilizado fora.
- Material específico para nenos/as con necesidades especiais (sensorial, equilibrio, etc.)
- Adquisición dunha rede alta para a zona na que se xoga a pelota.
- Instalación dalgún tronco ou elemento natural para subir e baixar, seguro e non moi alto.
- Patio interior: goteiras, cambio do chan, frío.
- Limitación do espazo de areeiro e instalación dun aspersor para humectar na época estival.

 1.1.1 Enquisas dirixidas ao PAS

Como resultado das enquisas entregadas ao PAS, obtivéronse os seguintes resultados en
relación a cuestión relativa a se os patios do CEIP Fontiñas cubre as necesidades do alumnado.

A este respecto, o 100% do PAS que fixo referencia ao patio de Primaria manifesta que o
patio NON cubre as necesidades do alumnado e o 100% do PAS que contestou a enquisa
en relación ao patio de Infantil considerou que o patio do centro dos mais pequenos SI
cubre as necesidades do alumnado.

En canto as recomendacións de mellora, destacan as que seguen:

En relación ao patio de Primaria sublíñanse como aspectos de mellora: a dotación de elementos
de xogo, a mellora da organización e quendas de patio e recomendan que se faga un esforzo por
ter en consideración as necesidades especiais que presentan algúns alumnos/as.

Outros aspectos reflectidos nas enquisas do PAS van na liña de dotar con fontes o patio, instalar
algunha mesa para merendar ou xogar, mellorar as zonas verdes e o solo.

En relación ao patio de Infantil, o PAS que cubriu a enquisa manifesta estar satisfeito ao
considerar que cubre as necesidades do alumnado e recomenda ter en consideración as
necesidades especias dalgúns alumnos/as cando se selecciones novos equipamentos.
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 1.2 FASE I.B. OBSERVACIÓN DO PATIO POR PARTE DO OBSERVADOR
EXTERNO

Durante o mes de xaneiro fixéronse 3 xornadas de observación dos patios por parte de
observadores externos. Escolléronse dúas xornadas de climatoloxía adversa, e outra xornada
soleada. Os observadores foron persoas diferentes cada día e, en dous dos casos, non
relacionadas co centro para garantir a obxectividade.

Durante a observación tomáronse notas sobre todo o acontecido no patio, intentando aportar
información sobre os seguintes aspectos:
- A que xogan os nenos? As nenas? Xogan xuntos ou separados?
- Para que se utiliza cada zona do patio?
- Como se utiliza o patio cuberto?
- Obsérvanse aptitudes agresivas?
- Obsérvanse caídas? Nenos/as que se mancan?

DÍA 1.- 14 DE XANEIRO DE 2019
Climatoloxía: soleado.
Quenda para utilización do patio cuberto:  5º e 6º curso.

Anotacións:

• No patio cuberto aproximadamente 50 nenos e 4-5 nenas xogan ao fútbol. Vai moito ruído.
(A portería non ten rede e os nenos/as que queren pasar por detrás esperan a poder
facelo)

• No patio exterior o resto do alumnado merenda en grupos de 2-3 nenos/as, de pe.
• A medida que rematan a merenda, algúns dos cativos xogan o pilla-pilla.
• Hai grupos de nenas sentadas nos bordes e nas ventás do edificio.
• Unha nena con muletas senta no borde diante do edificio principal.
• A maioría dos nenos corren dun lado a outro do patio, perseguíndose.
• Un grupo de 6 nenas e 1 neno xogan a saltar á corda.
• Unha parella de nenos intercambia cromos ao lado da parede do patio cuberto.
• A medida que avanza o recreo, os cativos/as sentan en grupos en distintas zonas do patio.
• Ao lado da porta principal, un grupo de nenos/as xoga cunhas pequenas buxainas con luz.
• Apenas existen grupos mixtos de xogo entre os pequenos.

DÍA 2.- 18 DE XANEIRO DE 2019
Climatoloxía: chuvioso.

Anotacións:

• Todos os nenos/as saen correndo en dirección ao patio cuberto.
• Fórmanse pequenos grupos para merendar de pe, que a medida que rematan, vanse

separando e segregando (Nenas por unha banda/ Nenos por outra).
• No exterior tamén hai grupos de 5º-6º que merendan fronte a entrada do patio cuberto.
• A maior parte dos nenos/as xoga ao pilla pilla (empúrranse e xogan a chocar entre eles).
• Un grupo de nenos xoga ao “fútbol” cunha botella de iogur líquido.
• 6 nenos xogan ao blei blei (buxaina con luz).
• 2 grupos de nenas xogan a corda. 1 grupo mixto nenas e un neno tamén.
• 1 grupo de nenas xoga a goma e outro grupo mixto nenas e un neno tamén.
•  Un grupo de 10 nenos/as xogan ao pano.
• Un grupo de nenas intercambia cromos.
• 4 nenas xogan ao HOT IT (engánchase no pe e danlle voltas).
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• Os nenos xogan de xeito mais activo (carreiras, pilla pilla) que as nenas pasean e charlan.
• Varios grupos de nenos e nenas están totalmente inactivos.
•

DÍA 3.- 27 DE XANEIRO DE 2019

Climatoloxía: chuvioso.
Anotacións:

Saída apresurada cara o patio cuberto.
Pequenos grupos merendan de pe.
Xogan correndo e a empurróns.
Un grupo de nenos xogan cun buxaina.
Acércanse a para comentar o estado da portería de fútbol e das canastras.
Xogan en grupo a perseguirse e ao pilla-pilla a maior parte nenos por unha banda e nenas por
outra.
A maior parte das nenas están los laterais falando.

 1.1 FASE I.C. Observación do patio coa axuda das crianzas

DÍA 1.- 28 DE XANEIRO DE 2019

Revisión de aspectos relacionados coa seguridade no patio:

– Estados das porterías
– Presenza de ferros no solado do patio.
– Desniveis do patio.
– Farol mal ancorado
– Portas dos baños do patio cuberto.

Localízanse dous ferros no solado, oxidados e ao descuberto.
Existen algúns puntos que poden ser considerados perigosos (tapa de formigón elevada que pode
xerar caídas ao mesmo nivel).
As portas dos baños efectivamente teñen as pechaduras estragadas e as portas desengánchanse
con facilidade.

 1.1 FASE I.D. Obradoiros: familias, alumnado, docentes e PAS

 1.1.1 Obradoiros presenciais nas aulas

Entre o venres 18 de xaneiro e o 28 de xaneiro desenvolvéronse os obradoiros presenciais nas
aulas do centro de Primaria. Realizáronse 14 sesións de 45 minutos aproximadamente nas que
participaron todos os grupos (a excepción do curso 5ºB).

A metodoloxía empregada descríbese a continuación:

- Realización dunha breve introdución, na que se lles explicou aos cativos o obxectivo do
proxecto.
- Charla cos nenos/as, na que se lles pediu que explicasen os aspectos positivos do patio do
centro e os aspectos de mellora (os aspectos comentados nun e outro senso recóllense no
presente documento).
- Presentación na pantalla dixital da aula, mediante a que se lle presentaron as crianzas exemplos
doutras realidades (diferentes elementos, equipamentos, xogos, etc.) existentes en distintos patios
escolares. Para facilitar o traballo posterior, os elementos encadráronse en 10 tipoloxías:

- Elementos de xogo pintados no chan (mariolas, circuítos, twister, dianas de chan, etc.)
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- Mesas con taboleiros pintados/bancos
- Xogos tradicionais
- Aulas de exterior
- Elementos de xogo vertical (escalada, equilibrio)
- Equipamento deportivo
- Presenza de natureza (vexetación, horta, etc.)
- Circuítos de auga
- Outros elementos de xogo (pequenas cociñas; instrumentos musicais de exterior; caixas con
disfraces; outros xoguetes)

Tras a presentación, cada crianza recibiu un plano do patio escolar e dez “gomets” de cores (cada
adhesivo correspondíase cunha das nove tipoloxías arriba descritas mais unha décima
correspondente a unha “proposta libre” a xuízo de cada crianza).

Unha vez analizado o plano recibido, explicábaselles aos nenos/as que debían pensar onde
situarían cada un dos elementos referenciados e que, no caso de que os considerasen axeitados
para o seu patio,  pegasen o gomet na zona mais axeitada ao seu entender para colocar ese
elemento.

Nos cursos 1ºA e 1ºB, debido a idade das crianzas, realizouse sobre un plano A2, para poder ir
explicando en pequenos grupos o procedemento. De 2º a 6º curso o traballo realizouse de xeito
individual.

Resultados dos obradoiros. Información recollida:

Observacións dos nenos/as en relación ao seu patio (Que opinades do voso patio?)
recollidas nos obradoiros:

Agrúpanse, por similitude entre si, as recomendacións dos 1º-2º-3º cursos e dos 4º-5º-6º
cursos:

Os mais cativos, ante a pregunta “como é o voso patio? Que vos gusta e que non?”
responden:

- Non ten cousas.
- Falta a area
- Queremos un bambán/tobogán
- Faltan xogos.
- O chan non é “suave”, se caes máncaste.
- Hai terra onde debería haber verde e plantas.
- Estaría ben ter unha tirolina ou bambáns
- Pequeno
- Soso
- Todo de cemento
- Chan rugoso
- Faltan xogos
- Non hai onde agocharse.
- Dannos balonazos.
- Non hai canastras para pequenos
- Queremos xogos
- Unha portería nova.
- Sen verde
- Chan duro e afiado
- Chan con ferros que mancan
- Algún farol abanea.
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- Non hai onde beber.
- Temos que merendar sentados nas escaleiras.
- Se vas o baño quedas encerrado porque as pechaduras están rotas.
- Grande pero soso.
- Aburrido.
- Gústame porque corro.
- Frío
- Non hai cociñas de xoguete como no patio de Infantil.
- Que fagan a pasarela para ir xogar a area.
- Gustaríame ter xoguetes e bonecas.
- Disfraces.
- Un túnel (?)
- Piscina de bolas
- Bambáns
- Cama elástica
- O chan é terrible.
- Separar fútbol doutros deportes.
- Balóns novos de baloncesto.
- Balóns para xogar fora.
- É aburrido.
- Poderiades poñer un sitio para descansar e ler?
- Non hai onde beber.
- Por que non poñedes unha sala de ciencias? Cousas para observar fora?
- Música!!!
- Non hai nada
- Un caixón con fósiles.
- Zona de area
- Un sitio con bambán.
- Cociña de xoguete
- Aburrido.

Os de 4-5-6º responden:

- É pequeno
- É curto
- É gris
- Faltan porterías e canastras que non estean rotas, ou polo menos redes novas.
- No patio non hai onde sentarse a merendar
- É aburrido
- Habería que repintar o chan
- O chan é de cemento. Cando caes faste “po”
- Bordos por todas partes.
- Ocos raros.
- Debería ter plantas e mais verde.
- Hai barro onde debería haber plantas.
- Temos horta, pero está pechada.
- Vai frío.
- Farois que se moven
- Hai algún ferro que sae do chan.
- Non hai xogos nin cousas para facer outros deportes.
- Estaría ben ter un “banco de amigos” cando te sentes só.
- O recreo e curto
- Poñer porterías novas.
- Canastras con redes.
- Gris e aburrido.
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- Mais recreo ou mais recreos.
- Grande e aburrido
- Eu pásoo ben porque xogo a correr.
- Faltan xogos.
- Chan rugoso
- Portas sen pechadura no patio cuberto (baños?)
- Patio cuberto: húmido, mollado, frío, ruidoso.
- Cando hai que ir ao patio cuberto non me gusta o ruído ponme nervioso.
- Quero mais plantas
- E árbores.
- E animais.
- Podedes poñer herba no chan
- Queremos animais (galiñas, polos, ponis)
- Unha máquina por se esqueces a merenda na casa.
- Porterías novas, é urxente
- O patio é perigoso.
- As portas dos baños as veces caen (*como as pechaduras están rotas o parecer saen por abaixo
e sacan as portas do sitio).
- Pechaduras rotas.
- Porterías novas.
- Os compañeiros que teñen problemas para moverse, no patio tropezan cos bordes.
- Outros deportes (tenis, patinaxe, boxeo...)
- Outros xogos
- Ximnasio mais grande.
- A min gustaríame ir a biblioteca e ao patio. Ler fora.
- O patio está mollado sempre que chove e vai frío.
- Faltan xogos.
- Mais eslamiado que ir o cine “sen palomitas”.
- Sen bambáns ou tobogáns.
- Isto é de verdade? Ides cambiar o patio? Ou é mentira?
- O chan do patio ten cousas raras polo medio (bordes, tapas).
- Deberían pechar o patio cuberto para que non se molle.
- En ximnasia patinamos coa humidade cando queremos correr.
- A min o patio gústame porque falo coas amigas.
- A min o que me gusta é o fútbol.
- Debería ter unha rede por detrás a portería para non dar balonazos.
- A portería ten picos que poden mancarte cando xogas ao bruto.
- Algúns nenos non poden saír o patio. (*polos bordes, por dificultades para orientarse).
- Estaría ben ter algún banco ou mesa para merendar.
- Se poñedes bambáns, que os podamos utilizar todos/as.
- Antes tiñamos xogos pintados no chan, pero borráronse, e estaba ben.
- O patio é bastante feo, a verdade. Podería poñerse mais bonito con plantas, pintando...
- Por que non poñedes mesas no anaco verde da biblioteca? Para merendar e ler alí?
- Estaría ben ter as mesas de ping pong e usalas (non hai, si que hai...pero non se poden usar.
Non sei por que).
- Poñer mais cousas para xogar os pequenos, que andan como zombies.
- Porterías pequenas, pelotas
- Canastras pequenas
- Cociñas de xoguete

Unha vez finalizados os obradoiros, procesouse toda a información aportada polos 350
alumnos/as do centro, obtendo os seguintes resultados:

1) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “xogos pintados no
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chan”
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2) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “mesas con xogos
pintados/bancos”
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3) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “baúl con xogos
tradicionais”
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4) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Aulas de exterior”

24 de 45



O PATIO EN REFORMAS
Informe de conclusións

5) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Elementos de xogo
vertical (escalada, equilibrio)”
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6) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Equipamento
deportivo”
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7) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Presenza de
natureza (vexetación, árbores, muros vexetais, etc.)”
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8) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Circuítos de auga”
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9) Distribución das preferencias do alumnado en relación ao elemento “Outros elementos
de xogo” (cociñas de xoguete; instrumentos musicais de exterior; caixas con disfraces;
outros xoguetes)

Azul escuro: zona música/instrumentos exterior
Azul claro: cociñas de xoguete
Cadrado vermello: caixón con disfraces
Círculo vermello: circuíto chapas
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10) Distribución das preferencias do alumnado na situación de elementos propostos por
eles/as mesmos/as libremente.
Entre a multitude de propostas “libres” das crianzas, destacan as seguintes:

Estrelas laranxas: tobogáns/bambáns.
Cadrados verdes/vermellos: Areeiros e xogos de area/auga
Estrelas negras: tirolina
Estrelas verdes pequenas: play/consola
Estrelas verdes grandes: talleres de robótica
Estrelas azul clara: piscina/xogos con auga/spa.
Estrelas azul escura: fontes auga.
Estrelas rosas e círculos azuis (biblioteca): mesas para ler no pequeno patio exterior da biblioteca.
Estrelas grises: ter permiso para patinar de vez en cando no recreo (patio interior)
Estrelas vermellas: instalación dun banco “de amigos”
Estrelas amarelas: sitios onde agocharse/privacidade
Estrela morada: animais
Estrela granate: minigolf

 1.1.2 Obradoiros co profesorado e PAS

O día 12 de febreiro (16.00 horas) realizamos un obradoiro cos docentes, para trasladarlles os
resultados das fases desenvolvidas con anterioridade e pedir a súa colaboración para encarar os
cambios para mellorar a situación do patio, así como definir as liñas de colaboración entre a ANPA
e o centro neste senso.
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O contido da sesión foi o seguinte:

– Análise dos resultados das enquisas (familias Primaria)
– Análise dos resultados das enquisas (familias Infantil)
– Análise dos resultados das enquisas (docentes Primaria)
– Análise dos resultados das enquisas (docentes Infantil)
– Análise dos resultados das enquisas (PAS Infantil e Primaria)
– Descrición polo miúdo dos aspectos de mellora reflectidos polos distintos colectivos.
– Análise dos resultados e preferencias dos cativos transmitidos nos obradoiros presenciais

desenvolvidos nas aulas.
– Análise dos resultados das sesións de observación.
– Traballo conxunto para definir os traballos futuros de cara a mellora dos espazos.

 1.1.1 Obradoiros coas familias

O xoves día 14 de marzo desenvolverase un obradoiro coas familias, para trasladarlles os
resultados das fases desenvolvidas con anterioridade, e pedir a súa colaboración para encarar os
cambios para mellorar a situación do patio, así como definir as liñas de colaboración entre a ANPA
e as familias.

O contido da sesión será:
– Análise dos resultados das enquisas (familias Primaria)
– Análise dos resultados das enquisas (familias Infantil)
– Análise dos resultados das enquisas (docentes Primaria)
– Análise dos resultados das enquisas (docentes Infantil)
– Análise dos resultados das enquisas (PAS Infantil e Primaria)
– Descrición polo miúdo dos aspectos de mellora reflectidos polos distintos colectivos.
– Análise dos resultados e preferencias dos cativos transmitidos nos obradoiros presenciais

desenvolvidos nas aulas.
– Análise dos resultados das sesións de observación.
– Traballo conxunto para definir os traballos futuros de cara a mellora dos espazos.
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 1.1 FASE I.E. PROPOSTAS DE ACTUACIÓN E CONCLUSIÓNS

En realización.
Falta a inclusión dos datos do obradoiro coas familias que se desenvolverá o xoves día 14
de marzo do 2019.
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ANEXOS

ANEXO I.- DIAGRAMA COAS FASES DO PROXECTO
ANEXO II.- MODELO DE ENQUISAS
ANEXO IIA.- ENQUISAS FAMILIAS

ANEXO IIB.- ENQUISAS PROFESORADO
ANEXO IIC.- ENQUISAS PAS
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Anexo II.A: Modelo enquisas familias

Estimadas familias:

Como ben sabedes, os momentos de diversión, de recreo e liberdade fóra das aulas son
fundamentais para o desenvolvemento dos cativos e cativas, e inflúen de xeito moi positivo no seu
proceso de aprendizaxe. Dende hai tempo, as familias percibimos que o espazo do patio do centro
precisa ser mellorado e adaptado ás necesidades de todos os nenos e nenas.

Cremos firmemente na importancia do recreo e por iso estamos convencidos de que é preciso
iniciar un proceso de cambio profundo do patio escolar do noso centro. O que estamos intentando
é que este cambio se faga dun xeito democrático, tendo en consideración a opinión de toda a
comunidade educativa: familias, alumnado, docentes e persoal de apoio.

Que queremos facer?

Nos próximos meses intentaremos recompilar todas as opinións daquelas persoas que
configuramos  o CEIP das Fontiñas. Así, falaremos co alumnado, sendo a súa opinión é esencial
neste proceso, mais tamén procuraremos a opinión do profesorado, das familias e do persoal de
administración e servizos. A intención é obter unha visión obxectiva das necesidades do patio
escolar dende o prisma de cada colectivo.  

Unha vez feito isto, esperamos poder encarar a procura de solucións e de recursos para lograr
este cambio, baixo o convencemento de que o que queremos facer é o que desexamos todos
membros da comunidade educativa.

En que nos podedes axudar neste proceso?

O patio non se debería desvincular da acción educativa, debería favorecer a socialización, a
igualdade e a interacción entre o alumnado, potenciar o xogo libre e fomentar o respecto polo
medio ambiente.

Gustaríanos escoitar, comprender e ter en consideración a opinión das familias en relación as
necesidades do patio do centro. Por iso, queremos que nos contedes como “soñades” o patio,
atendendo, no só ás necesidades xerais do alumnado do CEIP das Fontiñas, senón en todo o
posible, ás necesidades específicas das vosas fillas e fillos.

A continuación tedes a vosa disposición unha enquisa na que vos pedimos a vosa opinión sobre o
patio escolar de Fontiñas.

Unha vez que cubrades a enquisa, podedes entregarlla á/ao docente da vosa crianza. O día
5 de Decembro pasará a recollelas a empresa que coordina o proxecto: TRILLIUM (687 51 35
35).
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Curso do voso fillo/a

Por favor, describide como valorades o patio do centro na actualidade e que uso se lle dá por
parte do voso/a fillo/a ou da vosa familia:
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

O patio actual cubre as necesidades da vosa filla ou fillo? (Rodeade a resposta que
consideredes correcta)

Si  
 
Non

Xustificade a vosa resposta:
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

No seu caso, que aspectos modificariades ou cambiarades no patio?
Por favor, tede en conta para a vosa resposta cuestións como: a dotación de novos recursos, o
equipamento necesario, elementos de xogo que deberían estar presentes, cambios na xestión
do centro ao respecto do patio, cambios nos usos e/ou horarios, aspectos ambientais (presencia
de vexetación, elementos naturais, árbores, posibilidade de utilización da horta escolar,
reciclaxe, etc.)
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(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

Se a vosa crianza ten necesidades especiais, indicade que aspectos sería preciso que se
tivesen en consideración a hora de mudar a configuración do patio ou dotalo de recursos?
(Podedes escribir por detrás da folla se necesitades máis espazo)

Como credes que poderían colaborar as familias neste proceso de cambio?
(Podedes escribir por detrás folla se necesidades máis espazo)
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Por favor, se desexades comentar algunha cuestión en concreto ou propoñela ante a ANPA,
non dubides en contactar con nós: anpafo  n  tela@g  ma  il.com

Moitas grazas pola vosa participación!
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Anexo II.B: Modelo enquisas docentes

Estimado profesorado do CEIP das Fontiñas:

Como ben sabedes, o patio dun centro escolar é un espazo moi importante para o
desenvolvemento das crianzas, un elemento que non se debería desvincular da acción educativa
e que debería proporcionar ferramentas para favorecer a socialización, a aprendizaxe en
igualdade e a interacción entre o alumnado.

Dende a ANPA do centro comezamos un proceso de análise e diagnose da situación do patio
deste centro escolar. Intentando que este cambio sexa democrático, buscamos a opinión de toda
a comunidade educativa: familias, alumnado, docentes e persoal de apoio.

Que queremos facer?

Nos próximos meses intentaremos recompilar todas as opinións daquelas persoas que
configuramos  o CEIP das Fontiñas. Así, falaremos co alumnado, sendo a súa opinión é esencial
neste proceso, mais tamén procuraremos a opinión do profesorado, das familias e do persoal de
administración e servizos. A intención é obter unha visión obxectiva das necesidades do patio
escolar dende o prisma de cada colectivo.  

Unha vez feito isto, esperamos poder encarar a procura de solucións e de recursos para lograr
este cambio, baixo o convencemento de que o que queremos facer é o que desexamos todos
membros da comunidade educativa.

En que nos podes axudar neste proceso?

Gustaríanos escoitar, comprender e ter en consideración a opinión do persoal de administración e
servizos do CEIP en relación as necesidades do patio do centro. Por iso, queremos que nos
contedes como considerades que debería ser o patio, co gallo de encarar unha futura
remodelación do mesmo.

A continuación tedes a vosa disposición unha enquisa na que vos pedimos a vosa opinión sobre o
patio escolar de Fontiñas.

Unha vez cubertas, rogamos que deixedes as enquisas na conserxería. O día 27 de
Novembro pasará a recoller as enquisas a persoa que coordina o proxecto: Marta González
Moldes (687 51 35 35).
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Docente do curso
Por favor, describe como é o patio do centro na actualidade e que uso se lle está a dar por
parte do alumnado:
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Pensas que o patio, tal e como se atopa na actualidade, está a cubrir as necesidades do
alumnado do centro? (Rodea a resposta que consideras correcta)

Si  
 
Non

Xustifica a túa resposta:
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Baixo o teu punto de vista, que aspectos modificarías ou cambiarías no patio?

Por favor, ten en conta para a túa resposta aspectos como: a dotación de novos recursos, o
equipamento necesario, elementos de xogo que deberían estar presentes, cambios na xestión
do centro ao respecto do patio, cambios nos usos e/ou horarios, aspectos ambientais
(presencia de vexetación, elementos naturais, árbores, posibilidade de utilización da horta
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escolar, reciclaxe, etc.)
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Pensas que o patio actual está a cubrir as necesidades das crianzas con algún tipo de
discapacidade (física, sensorial, intelectual, etc.)? Indica que aspectos sería preciso que se
tivesen en consideración a hora de mudar a configuración do patio ou dotalo de recursos neste
eido.
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

 Como crees que poderían colaborar os/as docentes neste proceso de cambio?
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)
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Por favor, se desexas comentar algunha cuestión en concreto ou propoñela ante a ANPA, non
dubides en contactar con nós: anpafontela@gmail.com

Moitas grazas pola túa participación!
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Anexo II.C: Modelo enquisas PAS

Estimado/a traballador/a do CEIP das Fontiñas:

Como ben sabedes, o patio dun centro escolar é un espazo moi importante para o
desenvolvemento das crianzas, un elemento que non se debería desvincular da acción educativa
e que debería proporcionar ferramentas para favorecer a socialización, a aprendizaxe en
igualdade e a interacción entre o alumnado.

Dende a ANPA do centro comezamos un proceso de análise e diagnose da situación do patio
deste centro escolar. Intentando que este cambio sexa democrático, buscamos a opinión de toda
a comunidade educativa: familias, alumnado, docentes e persoal de apoio.

Que queremos facer?

Nos próximos meses intentaremos recompilar todas as opinións daquelas persoas que
configuramos  o CEIP das Fontiñas. Así, falaremos co alumnado, sendo a súa opinión esencial
neste proceso, mais tamén procuraremos a opinión do profesorado, das familias e do persoal de
administración e servizos. A intención é obter unha visión obxectiva das necesidades do patio
escolar dende o prisma de cada colectivo.  

Unha vez feito isto, esperamos poder encarar a procura de solucións e de recursos para lograr
este cambio, baixo o convencemento de que o que queremos facer é o que desexamos todos
membros da comunidade educativa.

En que nos podes axudar neste proceso?

Gustaríanos escoitar, comprender e ter en consideración a opinión do persoal de administración e
servizos do CEIP en relación ás necesidades do patio do centro. Por iso, queremos que nos
contedes como considerades que debería ser o patio, coa idea de encarar unha futura
remodelación do mesmo.

A continuación tedes á vosa disposición unha enquisa na que vos pedimos a vosa opinión sobre o
patio escolar das Fontiñas.

Unha vez que cubras a enquisa, podes deixala na conserxería do centro. O día 27 de
Novembro pasará a recollelas a persoa que coordina o proxecto:
Marta González Moldes (687 51 35 35).
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Posto que ocupa no centro:
Por favor, describe como é o patio do centro na actualidade e que uso se lle está a dar por
parte do alumnado:
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Pensas que o patio, tal e como se atopa na actualidade, está a cubrir as necesidades do
alumnado do centro? (Rodea a resposta que consideras correcta)

Si  
 
Non

Xustifica a túa resposta:
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Baixo o teu punto de vista, que aspectos modificarías ou cambiarías no patio?

Por favor, ten en conta para a túa resposta aspectos como: a dotación de novos recursos, o
equipamento necesario, elementos de xogo que deberían estar presentes, cambios na xestión
do centro ao respecto do patio, cambios nos usos e/ou horarios, aspectos ambientais
(presencia de vexetación, elementos naturais, árbores, posibilidade de utilización da horta
escolar, r
reciclaxe, etc.), necesidades de mantemento e limpeza dos espazos e do equipamento, etc.
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Pensas que o patio actual está a cubrir as necesidades das crianzas con algún tipo de
discapacidade (física, sensorial, intelectual, etc.)?

Indique que aspectos sería preciso que se tivesen en consideración a hora de mudar a
configuración do patio ou dotalo de recursos neste eido.
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)

Baixo o teu punto de vista, cal podería ser o papel do persoal de administración e servizos
neste proceso de cambio?
(Podes escribir por detrás da folla se necesitas máis espazo)
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Por favor, se desexas comentar algunha cuestión en concreto ou propoñela ante a ANPA, non
dubides en contactar con nós: anpafontela@gmail.com

Moitas grazas pola túa participación!
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