
	
	

O patio que queremos	
	

Punto de partida de novas experiencias	
	

CEIP Santiago de Oliveira (Ponteareas – Galicia – España)	
	
	
	
1. Antecendentes	 Contextualización.	 Identificación	 da 

problemática.	
	

O C.E.I.P. Santiago de Oliveira atópase no Concello galego de Ponteareas, na 
provincia de Pontevedra. A Parroquia onde se sitúa o centro está nunha ladeira entre dous 
montes. Está illado dos núcleos de poboación, o que dificulta bastante a proxección do 
centro na súa contorna.	

O centro conta cun patio de grandes dimensións (aprox 15.000 m2), con diversas 
zonas ben diferenciadas. En liñas xerais podemos distinguir zonas verdes, unha pista 
deportiva asfaltada, unha zona cuberta, zonas de terreo chan con canastras e porterías 
(sen asfaltar), unha zona de xogos e areeiro para o alumnado de Ed. Infantil e un pequeno 
patio cuberto adicional.	

	
Entre o punto máis alto do patio, situado ao norte do mesmo, e o máis baixo, 

situado ao sur, existe un considerable desnivel, no que as zonas de pendente pronunciada 
se alternan con áreas máis planas. Estas características poderían ser oportunidades para 
propiciar diversos xogos e diferentes xeitos de usar este espazo, mais desgraciadamente as 
dinámicas e alternativas que ten o alumnado son practicamente as mesmas que nun CEIP 
urbano, cun pobre aproveitamento das particularidades do lugar.	

	
Comprobouse que existe unha demanda por parte do alumnado de alternativas de 

xogo, e que aínda que o patio é amplo carece de elementos que faciliten o seu uso, por 
exemplo, as zonas de pendente pronunciada, poderían servir como zonas para 
trepar/escorregar.	

	
Outra  das  problemáticas  é  a  falta  de  espazos  de  sombra  no  patio  infantil, 

obrigando a que esta parte do alumnado teña que refuxiarse no patio cuberto, un espazo 
funcional, mas pouco atractivo, no que as oportunidades de xogo son limitadas. Por outra 
banda, durante o tempo de recreo o alumnado realiza certas actividades, que non están 
directamente relacionadas co xogo, para as que o espazo non dá cobertura, por exemplo 
merendar ou ler un libro. Enténdese que a instalación mesas/bancos é necesaria para 
poder realizar estas actividades dun xeito confortable, alén de poder usarse tamén para 
xogos de mesa, lectura, ou simplemente para que o alumnado se sente a falar.	



	
	

2. Obxectivos	
	

O patio é o único espazo do centro onde se pode observar como interactúa o 
alumnado de forma real. É alí onde dispón de máis liberdade e onde se relaciona cos seus 
iguais, afloran diferentes personalidades e gustos, aparecen conflitos, faise preciso chegar 
a acordos..., polo que podemos dicir que o patio constitúe unha fonte de aprendizaxes que 
debe ser aproveitada. A partir desa reflexión conxunta expomos os seguintes obxectivos:	

	
- Aproximar ao alumnado ao concepto do espazo público e a súa transformación.	
- Facer unha reflexión/investigación crítica sobre o patio da escola como escenario 

da interacción social, educativo e cotiá.	
- Facer unha transformación física do patio que nos permita:	

	
o Favorecer a convivencia.	
o Mellorar a funcionalidade e a seguridade.	
o Aumentar os recursos para o lecer e a aprendizaxe.	
o Introducir materiais e xogos alternativos.	

	
	
	

3. Metodoloxía	
	
	
	

3.1. Temporalización e membros participantes	
	

As sesións desenvolvéronse durante os meses de abril, maio e xuño de 2017, 
durante o horario escolar nas instalacións do centro. Foron un total de 5 sesións, cunha 
duración de 2-3 horas. Traballouse cun grupo heteroxéneo composto por 14 nenos e 
nenas e 5º de Educación Primaria (11 anos) e 14 nenos e nenas de Educación Infantil (5 
anos). O alumnado estivo acompañado polo profesorado e as asesoras de Ludantia.	

	

3.2. Técnicas empregadas	
	

Durante as sesións realizáronse aproximacións á realidade do patio, e ao proceso 
proxectual mediante diferentes experiencias: derivas polo patio, debuxos, fotografías, 
colaxes, maquetas…, buscando a confluencia do proceso de aprendizaxe e a expresión 
artística. Estas actividades tamén se acompañaron con sesións máis teóricas nas que as 
asesoras presentaron outros patios que foron transformados con procesos semellantes, 
materiais, texturas e elementos susceptibles de ser integrados no proxecto do patio.	

	
	
	
4. Proceso de creación	

	

4.1. Investigación	
	

Nesta primeira fase de creación, realizáronse diferentes accións co alumnado co 
obxectivo de ir aportando información en relación á temática de transformación de patios. 
Deste xeito, o alumnado puido ver distintas opcións, metodoloxías e procesos de traballo 
para que servisen de referencia para o proxecto do seu propio patio. En definitiva, esta 
fase tratouse dunha etapa para coñecer, ver, probar, derivar e investigar metodoloxías	



	
	
acordes ao proxecto a desenvolver. Así pois, dentro deste primeiro paso, enmárcanse as 
sesións 1 e 2 cos seguintes obxectivos e contidos:	

	
Obxectivos:	

	
- Presentar o patio e as instalacións do colexio por parte do alumnado ás asesoras de	
Ludantia. Coñecer outros proxectos de patio.	

	
-  Coñecer  diferentes  usos  de  materiais  accesibles  na  nosa  contorna,  interpretar  a 
topografía/xeometría/espacialidade do patio e trasladala a unha maqueta.	

	
- Traballar coas escalas. Establecer as zonas que queremos conservar e as zonas que 
queremos transformar.	

	
Contidos:	

	
-  Visita ao patio. Exemplos de patios transformados.	

	
-   Materiais e texturas, usos e aplicacións. Modelo tridimensional	
	
-   Maqueta a escala.	

	
	
	
	

4.2. Formulación	
	
	
	
	

Nesta fase, o alumnado foi experimentando diferentes procedementos guiados 
polas asesoras e o profesorado para ir decidindo o camiño que lles gustaría escoller cara á 
realización da transformación no patio. Realizáronse pequenas actividades que servisen 
como guía para que o alumnado tivese referencias á hora da realización da maqueta e 
tivesen as ideas máis concisas para a execución tridimensional final. En definitiva, tratouse 
de ir encamiñando ao alumnado nas ideas que xurdían, tendo en conta a primeira fase de 
investigación. Deste xeito, serán as tres sesións restantes as que se enmarcan neste 
segundo paso, cos seguintes obxectivos e contidos:	

	
Obxectivos:	

	
- Chegar a un consenso sobre os elementos que queremos incluír en cada unha das 

zonas.	
	

- Trasladar a nosa proposta a unha maqueta a escala.	
	

	
	

- Comprobar os avances no traballo. Expoñer o traballo realizado por cada grupo.	
Facer unha avaliación conxunta de todo o proceso.	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
Contidos:	

	
- Zonificación, saída ao patio e reflexión sobre as tres zonas. Visionado de diferentes 
elementos a integrar. Votación das opcións preferidas.	
- Traballo por equipas na realización dunha maqueta a escala 1/50.	

	
- Peche e avaliación.	

	
	
	

Durante as sesións o alumnado amosouse receptivo, activo e traballaron ben en 
grupo. Aínda que xurdiron diferentes opinións, buscouse o ben común e pensouse nas 
preferencias do resto do alumnado. Foi unha experiencia divertida na que se tentou facer 
unha aproximación ao proceso de transformación do espazo público e común, a través do 
emprego de ferramentas educativas que se sustentaron en linguaxes artísticas. 
Acompañouse ao alumnado no proceso de conformación dos conceptos espaciais e 
arquitectónicos, sendo o alumnado de 5º quen facía de guía aos seus compañeiros máis 
pequenos. Así pois, a través deste proxecto, traballouse dunha maneira creativa e lúdica, 
potenciando e tendo sempre en conta as preferencias, opinións e desexos do alumnado.	

	
	
	
4.3. Realización	

	
	
	
	

Recursos económicos, materiais e humanos	
	
	

Algunhas das intervencións propostas polo alumnado terían un custe mínimo, e a 
súa  execución  sería  sinxela,  algunhas  coma  a  plantación  de  árbores  ou  arbustos 
poderíanse levar a cabo pola comunidade educativa.	

As pezas de mobiliario que demandan, mesas, bancos, hamacas e papeleiras, 
tamén son elementos sinxelos, que incluso de poderían realizar en gran parte con 
materiais de refugallo (pallets, bovinas de cable, madeiras recicladas, cordas, restos de 
tecidos...)	

Outros elementos serían xa un pouco máis complexos, como as cabanas, a 
biblioteca ao aire libre ou os postos de observación e cabanas nas árbores, que xa 
precisarían ser realizados por persoal cualificado, aínda que a comunidade educativa 
puidera implicarse e facer labores sinxelas como pinturas e acabados.	

	
	

	 	



	
	

Mantemento e Seguridade	
	
	

O patio debe ser un espazo no que poder gozar ao aire libre dun xeito seguro e 
saudable, tentando minimizar os riscos para o alumnado e o resto da comunidade 
educativa.	

Procurarase que todos os elementos que se integren no patio teñan un 
mantemento correcto, mínimo, sinxelo e rápido e que o seu natural proceso de 
envellecemento non supoña en ningún caso unha merma na súa seguridade/ integridade.	

Así pois, realizarase un control periódico do estado dos elementos que poidan 
sufrir un maior deterioro polo uso. Os materiais serán sempre axeitados para o uso por 
parte dos nenos e as nenas, buscando sempre cumprir a normativa específica. Buscarase 
que os elementos teñan os bordes redondeados, evitando bordes afiados, cravos saíntes 
parafusos ou estelas. Os elementos que poidan xerar un risco de caída (zona de escalada,	
cabanas nas árbores, tobogán) disporán de pavimentos amortiguadores e limpos de 
elementos que poidan ocasionar dano (paus, pedras, lixos). Os elementos que poidan 
xerar un risco de esmagamento ou golpe/caída, deberán estar correctamente ancorados 
ao chan. Evitaranse elementos que poidan causar atrapamento de dedos, cabeza ou 
membros do alumnado.	

As estruturas de certa complexidade serán revisadas con certa periodicidade, 
especialmente despois de longos períodos de tempo en desuso ou de ser sometidas a 
climatoloxías extremas.	

As estruturas metálicas deben ser adecuadamente protexidas para evitar o seu 
deterioro ou enferruxado.	

As especies vexetais seleccionaranse pensando tanto na compoñente estética, 
coma nas necesidade de mantemento, buscaranse variedades resistentes ás xeadas e ao 
vento, ningunha terá espiñas, nin froitos e/ou follas velenosas.	

	
	
	

Obras realizadas	
	
	
	
	

A día de hoxe xa se comezaron a executar as obras. Comezouse pola zona de baile, 
da que xa está instalado o espello (non de vidro, senón de tipo metacrilato) e nos vindeiros 
días remataremos o frafiti e colocaremos unha barra de aceiro para estiramentos. Tamén 
se colocou o rocódromo. Variamos a súa situación xa que consideramos que outro muro 
era máis adecuado.  Por outra banda xa está en marcha o proxecto técnico para a 
construción da pista de patinaxe e nos vindeiros días comezaremos a instalar as mesas e 
bancos coas zonas de sombras.	


