
Quin pati volem?
“Els somnis semblen, al principi impossibles, 

després improbables, i més endavant, quan ens 
comprometem, tornen inevitables”

Què ens hem proposat?
Transformar el pati incorporant nous espais diversos per jocs lliures i creatius, amb zones 
verdes a més de les zones d’esports de pilota. Un pati com a espai d’aprenentatge, 
motivador, amable i segur.

El procés s’inicia mitjançant la presa de consciència de la comunitat i la recollida 
d’informació -idees, propostes i opinions respecte al pati- dels diferents actors. A partir 
d’aquí entre tots els interessats es comença a definir les conclusions, premisses i condicions 
del nou model de pati. Mitjançant els grups de treball anam aterrant en allò més concret (el 
que podem i volem fer) fins arribar al projecte actual de millora del pati del CEIP Aina Moll i 
Marquès

Creiem que els canvis en l’estructura del pati facilitarà noves dinàmiques educatives i 
pedagògiques al nostre centre, alhora que permetrà millorar la convivència i el sentiment 
de pertinença de la Comunitat educativa. 

Què hem après amb el 
projecte?

Amb qui hem comptat i quina 
implicació han tingut?

Com ho hem explicat al món?
 

Les xarxes socials han tengut un paper 
important relacionat amb la documentació.
Amb moltes ganes i il·lusió ens hem anat 
contagiant els uns amb els altres. L’èxit de 
les trobades de la comunitat en quant a 
assistència i la bona feina dels diferents 
grups de treball han facilitat el procés. Hem 
establert una xarxa que cada dia esdevé 
més gran. Poc a poc s’estan concretant els 
acords que pròximament durem a terme. 
 

Les famílies han participat activament, primer 
mitjançant les enquestes per definir els fonaments 

del que havia de ser el projecte i en segon lloc 
mitjançant els grups de treball que son els que han 

anat configurant i definint el nou model de pati.
 Amb els infants s’ha treballat tota la fase de presa de 

consciència i recollida d’informació per conèixer de 
primera mà quines eren les seves demandes i 
necessitats, alhora que els implicàvem com a 

protagonistes del procés.
Pel que fa als mestres, anem fent passetes intentant 

contagiar-los la il·lusió i necessitat de canvi.

Quins reptes ens queden per endavant?
El principal repte que tenim per endavant és executar els canvis prevists en el projecte de millora de pati que durant aquest curs hem consensuat i cocreat la 
comunitat educativa del CEIP Aina Moll i Marquès. Aquesta modificació facilitarà noves dinàmiques tant durant el temps lliure dels infants com mitjançant la 
utilització del pati com un altre espai educatiu més. Confiam que aquestes noves dinàmiques que es generin contribueixin a potenciar i enriquir el pas dels infants 
per la nostra escola i a millorar la convivència.

Hem comptat amb l’assessorament de “El Nou Safareig” durant unes Jornades en què el nostre centre participava juntament amb altres escoles de 
Mallorca (Ceip Puig de na Fàtima i Ceip Pintor Joan Miró) i ens hem format visitant altres experiències inspiradores com ara el Ceip Robines i El 

Martinet. A més, hem pogut assistir a cursos de formació al centre del professorat de Palma on hem gaudit de Congrés Indians i el Ceip Verge de Lluc 
.

https://www.facebook.com/quinpativolem/    https://quinpativolem.wordpress.com/   https://twitter.com/QPatiVolem   https://es.pinterest.com/quinpativolem/ 

Pati actual Prototip

El treball en equip, la cocreació i la 
implicació dels diferents actors de la 

comunitat educativa atorga pertinença, 
viabilitat i implIcació al projecte.

La implicació de la comunitat en un 
objectiu comú permet canviar dinàmiques 

existents entre famílies/mestres/infants. 

 


