JORNADES “SOSTEBILITAT I PARTICIPACIÓ AL PATI DE L’ESCOLA”
13 de maig del 2017 – Tortosa / 27 de maig del 2017 – El Poble Nou del Delta
PROGRAMA
13 de maig del 2017 – Escola Sant Llàtzer (Carrer d'en Rubí, 13, Tortosa)
i Escola Cinta Curto (Carrer Juan Sebastián Elcano 23-29, Tortosa)

EL PATI COM A ESPAI D’APRENETATGE.
Horari

PROGRAMA

9:30 a 9:45 h

Recepció de participants.

9:45 a 10:30 h

Presentació del Projecte “Divendres Compartits”, a càrrec de la comissió mixta famíliaescola de l’Esc Sant Llàtzer.

10:30 a 11:45 h

Xerrada – col·loqui: “Paisatge natural i educatiu del pati de l’escola”
a càrrec de Inara Hasanova.

11:45 a 12:00 h

Pausa.

12:00 a 12:15 h

Desplaçament de l’Esc de St. Llàtzer a l’Esc Cinta Curto.

12:15 a 14:00 h

Taller pràctic “Dissenyem sobre el terra del Pati” a l’Esc Cinta Curto a càrrec de
Inara Hasanova i Carme Cols.

Xerrada: “Paisatge natural i educatiu del pati de l’escola”
a càrrec de Inara Hasanova i Carme Cols.
OBJECTIUS:
-Conscienciar als professionals de l’educació sobre la importància de l’ensenyança a l’exterior.
-Transmetre la visió del Pati com a part de l’entorn natural i cultural de l’escola.
-Donar pautes de transformació del pati.
-Informar sobre aspectes de seguretat al pati. Legislació vigent.
CONTINGUTS:
-Reconstruir un paisatge natural.
-Frenar la velocitat dins el pati. Recorreguts.
-Dissenyar amb lògica i sentit comú, i amb materials naturals.
-Joc i aprenentatge. Estructurar i diversificar l’espai exterior.
-Elements clau: desnivells, aigua, vegetació, materials per manipular.
-Seguretat al pati.
-Gestió del pati: canvi de concepte.

PROGRAMA
27 de maig del 2017 – Escola del Poble Nou del Delta
Plaça del Jardí, El Poble Nou del Delta

PROCESSOS PARTICIPATIUS DE TRANSFORMACIÓ DEL PATI.
Horari

PROGRAMA

9:30 a 9:45 h

Recepció de participants.

9:45 a 10:45 h

Visita a l’Esc del Poble Nou del Delta
Els companys d’aquesta escola ens explicaran el procés de transformació del pati, així com de
les aules, les accions realitzades i l’estat actual del projecte.

10:45 a 11:45 h

Xerrada – col·loqui: “Co-crear el pati, co-crear el món”
a càrrec de Lluís Sabadell Artiga (CoCreable.org)

11:45 a 12 h

Pausa.

12:00 a 14:00 h

Taller pràctic de Co-creació a càrrec de Lluís Sabadell Artiga.
Transformació col·lectiva d’un espai in-situ amb materials senzills.

Xerrada i taller: “Co-crear el pati, co-crear el món”
a càrrec de Lluís Sabadell Artiga (CoCreable.org).
OBJECTIUS:
-Mostrar com co-crear el pati de l’escola amb la participació de tota la comunitat educativa (infants, equip
docent i famílies) amb la metodologia de co-creació de CoCreable
-Transmetre els valors i aprenentatges tant individuals com col·lectius vinculats a un procés de co-creació.
-Donar les pautes a l’hora de dissenyar un procés de co-creació del pati, com involucrar a les famílies, a
l’equip docent i als infants i com preparar el procés per que sigui el més obert i participatiu possible.
CONTINGUTS:
-Analitzarem el projecte NouPatiCastellum de l’escola Castellum de Sant Julià de Ramis
-Valors i aprenentatges vinculats a un procés de co-creació
-La metodologia de co-creació de CoCreable: OPEN AT CO + 4Cs + Consells pràctics
-OPEN AT CO: Com dissenyar un procés de co-creació
-4Cs: Les fases d’un procés de co-creació
-Els Consells Pràctics: Què fer i no fer durant un procés de co-creació

