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Projecte pedagògic de l’Escola Ramon Llull. Curs 2013-2014 

“Sortim al pati: treball d’equilibri i joc entre ig uals” 
 
 
1. Presentació. 

2. Justificació. Objectius a assolir en l’ àmbit escolar: millorar els resultats educatius i millorar la 

cohesió social. Actuacions de participació de l'alumnat i de les famílies.  

3. Recursos associats.  

 

 

1. PRESENTACIÓ 
  

L'escola Ramon Llull està situada al barri de Can Fatjó de Rubí. Està formada per 6 grups 

d’Educació Infantil –Parvulari- i 12 grups d’Educació Primària. Aquest curs té 455 alumnes 

matriculats. 

 

El centre compte amb diferents espais i instal·lacions: aules espaioses i assoleiades, dues aules 

d’informàtica, mitjans audiovisuals, una sala d’usos múltiples, tatami, vestidors, aula de música, 

aules d’anglès, taller de plàstica, biblioteca escolar, teatre, hort i pati (8.138 m²) amb pistes 

poliesportives, zona amb pèrgola i espai de parvulari. 

 

A l'escola Ramon Llull l’ensenyament es fa en català, el castellà s’introdueix a nivell oral i escrit a 

1r de Primària i la llengua estrangera, l’anglès, s’introdueix a Parvulari (P·5). S’inicia la informàtica 

a Parvulari (P·4) i s'introdueix la informàtica i internet com a eina d'estudi, de manera progressiva. 

L’especialista de música imparteix ensenyament del llenguatge musical de P·3 a 6è. I, els tres 

mestres que fan psicomotricitat amb els/les més petits/es i l’educació física amb els/les més 

grans, treballen també en el desenvolupament integral dels/les tots/es alumnes.   

 

Els Projectes d’escola que estem duent a terme i els àmbits educatius implicats, són:  

. Pla TAC: Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació. (Escola) 

. Kxa de convivència: Pla de Convivència.(Departament d’Ensenyament-Serveis Educatius-Escola) 

. Participació en el Pla Educatiu d’Entorn. (Departament d’Ensenyament-Ajuntament-Escola) 

. Continuïtat del Programa de Reutilització de llibres. (Famílies-Escola) 

. Continüitat Projecte de Biblioteca i Puntedu. (Departament d’Ensenyament- Xarxa de biblioteques de  

   Rubi-Escola) 
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. Continuïtat P.E.L.E.: Projecte Lingüístic Ll.Estrangeres (Departament d’Ensenyament-Escola) 

. Continuïtat de La societat a través de la mirada digital: aprendre i comprendre el món en què  

   vivim. (Ajuntament-Escola) 

. Continuïtat de L’expressió corporal, el discurs verbal i la millora de l’autoestima: mira’m, 

escolta’m i felicita’m. (Ajuntament-Escola) 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ ÀMBIT ESCOLAR: MILLORAR ELS 

RESULTATS EDUCATIUS I MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. ACTUACIONS DE 

PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES. 

 

Amb l’objectiu de continuar donant resposta als reptes educatius (el joc com a situació 

d’aprenentatge individual i col·lectiva) , a la nostra planificació d’actuacions (activitats 

d’ensenyament-aprenentatge competencials) i a la comunitat educativa (AMPA, famílies, servei 

de menjador escolar), hem apostat com escola per millorar l’espai exterior de patis construint un 

pati progressivament cada cop més estimulador a nivell d’aprenentatges psicomotrius i 

relacionals. 

Durant la planificació i la construcció de la nostra escola, tant els espais interiors com els espais 

exteriors es van dissenyar amb molta professionalitat i cura. Els exteriors estan plens de 

possibilitats riques i creatives i al llarg de l’Educació Infantil i de Primària els espais oberts tenen 

un pes educatiu molt important: es tracta d’aprofitar encara més els recursos que té l’escola. 

Els 8.132m2 de pati ofereixen moltes possibilitats per crear diferents espais i volem crear un pati 

en el què es combini les pistes bàsiques poliesportives ja existents, amb diferents zones de joc 

per que permetin desenvolupar: 

- noves relacions de treball en equip, de joc col·lectiu i de joc simbòlic en diferents espais i, 

per tant, diferents formes de relació interpersonal,  

- les sensacions i percepcions d’alçada i d’equilibri: treballant la confiança i la seguretat, 

preveient i controlant el risc, 

- el moviment, l’ impuls i l’equilibri amb desnivells, 

- l’esforç i la superació davant les dificultats. 
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Amb aquest projecte, volem oferir un ventall de possibilitats motrius i de maduresa personal 

pels/les nostres alumnes i també espais familiars, amb els objectius de: 

1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior 

de l’escola en coherència amb les activitats a l’interior.  

2. Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels alumnes (per grups d’edats). 

3. Enriquir i diversificar l’ús quotidià del pati com a part de les activitats diàries i 

d’aprenentatge. 

4. Crear nous espais per activitats en horari de menjador i extraescolars. 

5. Afavorir nous espais de relació família-escola i relacions interfamiliars: festes, gimkanes, 

tallers compartits. 

Aquest projecte dóna continuïtat al treball pel desenvolupament integral dels/les nostres alumnes 

tant física com emocionalment, fent que l’escola Ramon Llull es defineixi, entre altres valors que 

té, com l’escola acollidora què és. 

  

3. FINANÇAMENT 

La despesa per poder dur a terme aquest projecte és: 

CONCEPTE EMPRESA IMPORT 

3 estructures de jocs de pati: 

Barra de doble equilibri, Nenúfars 

(5 unitats) i Pals d’equilibri amb 

corda. 

Juegos Kompan, S.A. 

2673,91€ 

TOTAL 2673,91€ 

 

Aquesta despesa no està subjecta a altre finançament i/o projecte. 

Per tant sol·licitem la totalitat d’aquestes despeses. 


