
Pati gran, pati petit, pati de tots! 

Jugar a tocar i parar, saltar a corda, a cromos, a gomes, coreografies, 
bàsquet, cartes, xerrar, pica paret, al pi, pesta alta, a amagar, a volei, al 
frontó, al futbol, matar, pitxi, la xarranca, les xanques i els sempre 
presents neumàtics... Jugar és una font d’alegria indispensable per al 
desenvolupament de les persones. 
A l’escola Nausica creiem que els espais d’esbarjo han de ser  un 
reflex del projecte educatiu fent que siguin espais que promoguin també 
l’accés a la cultura, s’hi fomentin valors i proporcionin experiències 
generadores d’aprenentatge. És per aquest motiu que en aquestes 
estones s’ofereixen diferents propostes que promouen que l’esbarjo 
sigui un espai obert a diferents interessos dels diferents nens i nenes: 
Els dies sense pilota, són dies màgics, en els que es promouen 
habilitats diferents, amb materials diferents i accions auto-gestionades 
pels propis alumnes. Les teles, les cordes, els joc de construcció, els 
cotxes i camions, els cartrons prenen vida! 
L’espai de lliure circulació: Aquest curs i durant els patis del matí, els 
alumnes de primària poden anar a qualsevol espai del pati. Hi ha zones 
d’alta, mitja i baixa intensitat física. La importància de prendre 
decisions i gestionar el propi espai d’esbarjo comporta una major 
responsabilitat i presa de decisió que ajuda a ser més conscient del que 
li agrada a cadascú. Des de que s’agrupen als espais per interessos i 
no per cursos, gaudim més! 
L’hort, projecte escolar en què tothom hi té un paper, és una peça clau 
de la cultura de la comunitat. Ens ha sorprès gratament que l’espai 
d’esbarjo envolti el nostre hort i se’n tingui cura, tot i que de tant en 
tant rebi alguna pilota inesperada. 
La convivència amb els altres respectant les normes i els hàbits cívics, 
participant amb responsabilitat en la presa de decisions, utilitzant el 
diàleg per arribar a acords, fa assumir obligacions i responsabilitats 
bàsiques per la vida.  
Jugar és un dret, però també una manera d’abordar la vida que ens 
ajuda a desenvolupar-nos millor, aprofitem-lo al màxim! 

Anna Bayó, Directora

AGENDA 
1.11.17 Festa 
18.11.17  Jocs de taula a Els 
Arcs 

SORTIDES 
10.11.17 P4-P5, Parc de 
l’Oreneta 
13.11.17 3r, Auditori 
20.11.17 3r, preparació al 
pregó de Santa Eulàlia  
23.11.17 2n-3r, Casa dels 
Entremesos 
30.11.17 1r-2n,  Palau de la 
Música 
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