
	
	

O NOSO PATIO _ CEIP Sanjurjo de Carricarte (A Coruña, España) 
	
	
O proxecto comeza a andar durante o curso 2015-16 cando parte da comunidade educativa 
constata que os patios poderían ser mellores en canto a calidade espacial e de xogo. O 
obxectivo é claro, transformar o espazo do patio seguindo criterios inclusivos a través de 
metodoloxías de participación que fomenten a cultura da colaboración e o empoderamento 
dos nenos e nenas na toma de decisións sobre os espazos que habitan e que permita que 
se apropien deles. Pero o proceso é longo, de feito aínda está en marcha, e podemos dicir 
que se desenvolve en tres etapas diferentes, cada unha coas súas características. 

 
	
	
O INICIO: INVESTIGACIÓN 

	
	
Cando no curso 2015-16 nos decatamos das insuficiencias do patio do centro e decidimos 
facer algo ao respecto comezamos por unha serie de reunións entre distintos membros da 
comunidade, este é o xerme do proxecto e o nacemento do sentimento de grupo que 
traballa por conseguir un fin. Márcase un punto de partida que queda reflectido nun 
documento consensuado que resume o espírito do proxecto e que se presenta á Concelleira 
de Xustiza Social e Coidados do Concello da Coruña pedindo o seu apoio para realizar un 
proceso participativo apoiado por profesionais e a financiación material do proxecto. 

	

	
“Tod@s sabemos que o xogo é a actividade máis importante da infancia e @s pequen@s 
necesitan xogar en espazos saudables. Cando empregamos o termo saudable non nos 
referimos a lugares cercados e asépticos que lles propoñan actividades pechadas e 
repetitivas como son os parques ou as pistas, nos referimos a entornas onde o seu xogo 
libre atope retos que lles estimulen para aprender e interactuar entre eles, resolvendo 
dificultades, facendo propostas e botando a súa imaxinación e creatividade a voar. Para 
logralo todos temos que sumar na procura de facer certa intervención para o redeseño do 
hábitat escolar no que estamos inmersos” 

Fragmento do documento inical consensuado. Presentado na Concellaría de Xustiza Social 2016.02.11 
	
	
Nos seguintes meses reúnense as Concelleiras de Xustiza Social e Coidados e de 
Participación e Innovación Democrática e pídeselle ao centro que presente un documento 
formalmente, a través do Rexistro do Concello 



	
	
“A finalidade última deste proceso, ademais de levar a cabo a necesidade de poder habitar 
confortablemente e rendibilizar todos os espazos da escola, convertendo o patio nun espazo 
de xogo e tamén nunha aula expandida que nos ofreza diferentes posibilidades das que nos 
brindan as aulas, buscando recunchos para que os nenos e nenas poidan agocharse, así 
como lugares para sentarnos a descansar ou a merendar e falar cos amigos e amigas, é a 
CREACIÓN DE COMUNIDADE, a través dun traballo COLABORATIVO.” 

Fragmento do documento presentado no Servizo Municipal de Educación 2016.05.03 
	
	
Durante este curso realízanse varias accións, promovidas e financiadas por unha parte da 
comunidade educativa que se mostra moi interesada no proxecto e sustentadas pola equipa 
directiva. Organízase un seminario dunha fin de semana para reflexionar sobre os espazos 
de xogo e crear grupos de traballo. Por un lado, elabóranse enquisas para recoller a opinión 
das familias e faise unha recollida de datos. Por outro, o profesorado traballa nas aulas cos 
nenos e nenas e recollen os seus soños e desexos en forma de debuxos e collages sobre 
fotografías. 

 
	

Collages que representan os soños e desexos para o patio 
	
Para manter á comunidade informada dos fitos máis importantes do proxecto ábrese un 
blogue, créase unha web e ademais deséñase o logo que será a marca do proxecto. Co fin 
de visualizar “O patio soñado” organízase en xuño unha xornada de festa na que se realizan 
intervencións temporais e obradoiros (pintura de murais, xardinería e decoración con 
elementos reciclados, construcións con bloques, elaboración de xogos de papel e cartón, 
música e espectáculos). 

	
	

 
Festa proxectapatios 2016.06.04 



	
	
	

 
	

Festa proxectapatios 2016.06.04 



	
	
FASE I: FORMULACIÓN 

	
	
Entre outubro de 2016 e xaneiro de 2017 lévase a cabo un proceso de reflexión crítica do 
espazo do patio conducido polo equipo de mediadoras de Rexenerando S. Coop. e 
financiado pola Concellaría de Participación e Innovación Democrática do Concello da 
Coruña en resposta á petición que se lle fixera o curso anterior. O obxectivo principal é 
chegar a unha proposta de patio de consenso de tódolos círculos da comunidade (familias, 
profesorado, persoal non docente e nenos e nenas) acompañado transversalmente de 
outros obxectivos como a educación en valores para a participación, o contacto coa 
institución, o achegamento de toda unha comunidade á planificación urbana participada, o 
traballo de xénero, ou a reflexión sobre os espazos da infancia e outras maneiras de xogar e 
habitalos. 

	

	
Traballouse en distintas sesións co equipo docente, as familias, o persoal non docente, o 
alumnado e o barrio. Deseñouse unha metodoloxía de traballo específica, baseada no Xogo 
Oasis, para recoller as ideas de cada círculo. Empregouse unha constelación na que ‘O 
Noso Patio’ era o centro do universo e había “satélites” (alianzas) e “meteoritos” (ameazas) 
xirando arredor del. Ademais escolléronse co profesorado tres eixos sobre os que estruturar 
a recollida de ideas sobre o patio: 

- Un patio verde 
- Un patio inclusivo 
- Un patio para xogar 

E fíxose do grupo de 5ºEP o Aliado na mediación e do grupo de 6ºEP o Aliado na 
comunicación interna e externa do proceso. 

	
	

 



	
	
Nas seguintes semanas desenvolvéronse obradoiros de dúas horas nos distintos niveis que 
comprendían unha presentación do proceso e o espazo a traballar, a narración dun conto 
(escrito ad hoc e baseado nos tres eixos propostos) para xerar un estado de maxia que 
permitira  conectar  co  patio  soñado,  e  servir  como  espazo  de  chuvia  de  ideas,  e  a 
construción de maquetas de papel (en equipos de cinco persoas) que reflictan ese soño, 
prestando especial atención moita atención ás necesidades profundas que ían emerxendo 
detrás de todos os elementos representados. 

 
	

	
	
	
En total fixéronse 29 maquetas (24 infantís, 1 da equipa de orientación e PT, 4 do 
profesorado e familias) que había que analizar e sintetizar. Para iso constituíuse un xurado 
onde  houbera  representación  de  tódolos  círculos  (profesorado,  familias,  persoal  non 
docente, alumnado e equipa técnica municipal) que traballa seleccionando os elementos 
máis destacados e repetidos. 



	
	
	

 
	
	
Os resultados trasládanse a unha maqueta final e a un informe que analiza todos os seus 
elementos, que se agrupan seguindo os eixos principais (verde, inclusividade, xogo, e 
outras cuestións), e as necesidades profundas a que responden. A comunidade educativa 
presenta a maqueta ao Concello no salón de plenos o 11 de Xaneiro de 2017 e todos os 
seus elementos son aprobados polo Consello Escolar. 



	
	
	

 



	
	
FASE II: REALIZACIÓN 

	
	
O Concello recibe as propostas da maqueta e a Concellaría de Rexeneración Urbana e 
Vivenda financia a realización dun informe técnico no que se analiza o conxunto do proxecto 
e se delimitan zonas do patio que teñen un carácter diferenciado e as actuacións que 
encaixan en cada unha delas. Cada elemento proposto se analiza en termos de: idoneidade 
da  situación  que  se  propón  na  maqueta  e,  no  seu  caso,  proposta  dunha  ubicación 
alternativa xustificada polo carácter da zona; análise técnica do elemento e da necesidade 
ou non dun proxecto ou deseño; orzamento estimado; normativa de aplicación; e grado de 
participación posible na súa realización. 

	

	
En marzo de 2017 o Concello fai a devolución da proposta presentada. Propón comezar a 
traballar o deseño colaborativo dos elementos que se sitúan na zona máis próxima á 
entrada (bancos e mesas, contenedores para materiais de xogo libre e vexetación) xa que é 
unha das áreas de xogo libre durante o recreo pero que tamén é onde se reúnen as familias 
nas horas de entrada e saída do centro ou cando hai eventos e celebracións, tamén propón 
a realización dunha intervención na bancada da pista, pintala e acondicionar a superficie de 
asento, porque é unha intervención que supón un impacto nunha gran superficie. Esta 
segunda fase está financiada pola Concellería de Xustiza Social e Educación e coordinada 
pola arquitecta e socióloga Carmen Fabregat que tamén realizou o informe técnico. Para 
aumentar a transversalidade do proceso decídese ademais que sexan os alumnos dos 
Cursos de Formación en Carpintería, Xardinería e Pintura Decorativa da Concellaría de 
Emprego quen constrúa os elementos en cuestión. 

	

	
Así comeza o proceso de deseño, cunha primeira aproximación a través da pesquisa de 
como os nenos e nenas imaxinaban que poderían utilizar as mesas e os bancos e os 
recipientes para materiais de xogo libre. Toda a información recollida procésase para sacar 
unhas conclusións das principais demandas e desexos, traballando con delegados e 
delegadas de todos os cursos que despois son os encargados de difundir as conclusións 
entre os seus compañeiros e compañeiras. Do mesmo xeito, organízase unha sesión para 
informar ás familias dos resultados e pedirlles que tamén participen aportando as súas 
ideas. 

	

	
A partir de estas premisas, e cumprindo as esixencias técnicas e de seguridade que atanen 
as  áreas  de  xogo  infantil,  desenvólvese  un  deseño  que  integra  as  demandas  da 
comunidade cos recursos cos que se conta. Trala primeira aproximación formal levouse a 
cabo unha actividade na que os nenos e nenas de 3ºEP debuxaron con xiz no chan a 
escala real os elementos deseñados antes do recreo de xeito que o debuxo quede para que 
o vexa o resto da comunidade. 



	
	
	

 
	
	
Despois de velo in situ e comentalo, redefínense algunhas das dimensións dos elementos 
debuxados. Cómpre que sexan accesibles para todos e todas, non so os bancos e mesas 
senón mesmo as xardineiras, que deben permitir a súa manipulación dende o perímetro, 
pero tamén a posibilidade de ser transitadas. Pásase despois á definición técnica dos 
elementos, facendo especial fincapé en temas de estabilidade, durabilidade e seguridade, 
para comezar a súa construción. Este proceso aínda está en curso xa que a tramitación dos 
orzamentos por parte da administración e o calendario dos Cursos de Emprego non 
coinciden co calendario escolar. 

	

	
Paralelamente á iniciativa do Concello un grupo de familias comeza a por en funcionamento 
un horto escolar no que traballan xuntos familias e alumnos en horario non lectivo. Isto crea 
un elemento moi positivo para o proxecto xa que parte do soño xa está en marcha. 



	
	
Ademais, como se achegaba o final do curso 2016-17 e as intervencións máis grandes 
estaban aínda en trámite de realizarse (a obra da bancada comezou no verán), organízase 
unha festa de final de curso para manter o espírito da comunidade e seguir a mellorar o 
patio coas propias mans dos seus membros. Así faise un obradoiro de construción de 
cabanas en cartón, continuase a pintar murais e plántanse elementos vexetais nos poucos 
recunchos de terra existentes, sendo os materiais necesarios financiados pola Concellaría 
de Educación. 

	
	
	
	
	

 



	
	
	

 
	
	
O curso 2017-18 comeza con cambio na equipa directiva do centro e a incorporación de 
novas  docentes  moi  interesadas  no  proxecto  e  dispostas  a  integrarse  e  participar. 
Decídense dúas accións, por un lado organizar dúas xornadas de traballo na que os que se 
animaron a participar estiveron pintando muros e creando “O noso xardín”. Tamén estaban 
deseñados por membros da comunidade xogos para pintar o chan, pero a meteoroloxía non 
permitiu executalos e quedaron pendentes para a próxima reunión/celebración. 

	
	

 
	
	
E por outro lado acúdese de novo a Concellaría de Participación e Innovación Política para 
pedir axuda para construír algo participativamente entre todos e todas e retomar o carácter 
propio e máis didáctico do proxecto. E nesa liña vai a proposta que fixeron de organizar uns 
Obradoiros  de  Estruturas  Vexetais  financiado  pola  súa  Concellaría  e  facilitado  pola 
arquitecta Nuria Eguren. Trátase de crear de xeito colaborativo (entre familias, profesorado 
e todos os niveis de EI e EP) unha combinación de dous dos elementos máis significativos 
que estaban na maqueta, o túnel e a cabana. E ademáis cunha estructura vexetal viva que 
responde tamén a necesidade de verde. 



	
	
	

 
	

 


