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TÍTULO DO PROXECTO: TRANSFORMANDO O PATIO DE INFANTIL. País de 
orixe : España. Galicia. 

OBXECTIVOS: Transformar e mellorar un espazo. Que temos no patio? E que 
queremos? 

Construír un espazo común desde o lúdico, escoitar a opinión dos nenos/as, reflexionar 
sobre procesos de mellora tendo en conta variables: a que xogan os nenos no patio, 
como utilizan os espazos, que lles gustaría cambiar, mover, crear, construír. 

METODOLOXÍA: Investigación, observación, reflexión, formulación e realización. 

 A metodoloxía comeza cunha reflexión á realidade do  patio de infantil, cos profesores 
mediadores e as asesoras de Ludantia. Esta reflexión lévanos a formularnos como é  o 
patio,  en que espazos xogamos e por que, cales son os materiais que utilizamos, que é o 
que sirve e o que non utilizamos, onde hai sombra, luz, cales son os espazos  aos que 
nunca nos achegamos, onde está o xogo. Tamén houbo unha reflexión da separación do 
patio de infantil e de primaria, cunha división moi marcada de dous espazos e dos 
nenos. 

INVESTIGACIÓN 

As actividades de investigación baseáronse: 

Formación de equipos para o traballo: formáronse equipos de nenos/as de 6º e de 
infantil.cada nenos de 6º vai cun de infantil. 

Percorrido polo patio para ver diferentes aspectos: tamaño, luz, materiais, elementos 
naturais, espazos de xogo… (Profesorado e asesoras Ludantia) 

Sacar fotos do diferentes espazos do patio para despois intervir neles. (Profesorado) 

Lectura de textos sobre transformacións de outros patios, para axudarnos a ter unha idea 
clara do que queremos facer e como transmitilo aos demais cursos do colexio. (Co 
profesorado) 

Buscar diferentes materiais de xogo e espazos que hai noutros patios, materias baseados 
sobre todo en elementos naturais e de reciclaxe. (Co profesorado) 

Presentación das asesoras de Ludantia de diferentes proxectos realizados noutros 
centros facendo unha reflexión da elección dos elementos e da transformacións dos 
espazos. 
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Actividades de A que xogamos no patio? A que me gustaría xogar? Con pedras pintadas 
de vermello e verde colocaremos nos sitios do patio onde queremos cambiar algo e onde 
queremos que permaneza o que temos, segundo a cor. Os dous grupos de nenos. 

Co material que nos proporcionan as asesoras fixemos un collage en A-3, con elementos 
do patio que colocaremos nunha foto do colexio para ver cal eliximos e onde os 
situamos.Reflexionamos sobre as eleccións cunha posta en común e facendoo en 
equipo, chegando a  conclusións. 

Tomamos medidas do patio para facer os nosos planos e situar elementos que 
consideramos que pode ter, fixemos medicións e buscamos elementos a colocar, 
sacando conclusións. 

Traballo sensorial e investigación de elementos.Traballamos distintos materiais cos 
sentidos do tacto, oído, e olfacto, de este xeito podemos comprobar ás sensacións que 
transmiten os diferentes elementos. Xogamos cos espazos. Cos ollos tapados tocaron 
distintos tipos de terras e materias vexetais todo isto coa intención de mostrarlles 
diferentes posibilidades para a creación de espazos alternativos no patio escolar. 

División do espazo en catro zonas, medición real das zonas e transformación a escala de 
1:20. Por equipos os nenos/as foron cambiando a medición nesta escala e debuxando 
nesta medida transformada, tamén fixeron a súa figura a escala para ter unha referencia 
no espazo e cos obxectos. 

FORMULACIÓN. 

Despois de experimentar cas actividades de investigación propostas polas asesoras e 
outras traballadas na aula, tivemos que reflexionar sobre como íamos chegar a un 
consenso na división dos espazos e  que imos incluír en cada unha das zonas. 

Traballamos na realización de  maquetas cas medicións a escala. 

Tamén o feito de investigar a que xogan os nenos de infantil nos espazos e a reflexión 
sobre os elementos a integrar tomouse a decisión de que dividiríamos en “catro 
estacións”: Movemento, comparto, a cova, e mans a obra. Cada equipo reflexionou no 
deseño destas “catro estacións”. 

Movemento: actividades que implican moverse, saltar, correr con pista de troncos, de 
carreiras,peletre e espazo de transición entre infantil e primaria. 

Comparto: espazo para reunirse, merendar, falar, compartir. Mesa e bancos 

A cova: espazo para agocharse, esconderse, xogar en pequeno grupo. 

Mans a obra: a zona do areeiro, onde traballamos ca terra ou area. 
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