PROJECTE L’ESPLAI
(ESPAI D’ESPLAI
COOPERATIU, ACTIU I
CREATIU)

CEIP L’HEREU

1.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte L’ESPLAI consisteix en la conversió d’una zona
no utilitzada del pati en un espai d’esplai cooperatiu,
actiu i creatiu, on els alumnes puguen gaudir d’un entorn
estimulador durant el temps del pati. Aquesta
reconversió pretén ser col·laborativa i no impositiva, així
doncs, la seua participació serà completament lliure i
voluntària per part de mestres i alumnes.
L’espai que destinarem per a portar a terme el projecte és
la zona de l’hort escolar. Aquesta zona ens proporciona la
possibilitat d’apropar als alumnes a l’agricultura ecològica
i ens facilita un entorn agradable el més prop de la natura
possible al centre.
La idea parteix de la ubicació del Bibliopati en eixa zona.
Aquest serà un dels pilars de L’Esplai, ja que aportarà als
alumnes un lloc on llegir i relaxar-se.

2.- FINALITAT DEL PROJECTE
Amb aquest projecte pretenem que els nostres alumnes
aprenguen i gaudeixen d’un espai diferent al centre on
puguen aprendre, divertir-se, llegir, relaxar-se,...
Una altre dels objectius de L’Esplai és que mestres i
alumnes cooperen d’igual a igual, trencant així el rol de
mestre i alumne. També facilitarà l’aprenentatge
cooperatiu entre els alumnes ja que uneix els dos patis de
centre (Infantil 5 anys, 1r i 2n amb 3r, 4t, 5é i 6é).

Un altre aspecte important serà el foment de la
construcció de joguines i altres manualitats (joc de
Dames, futbolí de xapes, pinball de fusta, joc de birles,
tests per a les plantes de l’hort,...). Activitats que
desenvolupen les capacitats creatives i psicomotores dels
alumnes.
També, com hem dit abans, els treballs propis del
manteniment de l’hort també aportaran experiències
didàctiques i lúdiques als nostres alumnes, a més de la
satisfacció de treballar amb la terra.
El foment de la lectura també serà un aspecte important.
Crearem una zona agradable que convide als alumnes a
llegir i compartir amb els companys impressions d’allò
que han llegit.
En definitiva podem extraure dos objectius principals:
desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la capacitat de
crear en un entorn agradable i fora de la rigidesa de les
classes i proposar als alumnes un entorn agradable on
puguen gaudir del plaer de la lectura.

3.- DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
El projecte s’iniciarà al curs 2018-19.
L’Esplai romandrà obert un o dos dies a la setmana
durant l’hora del pati i sempre estarà sota la vigilància
d’un mestre voluntari. Aquest mestre s’encarregarà de
supervisar que tota la zona es quede arreplegada.

Ni les activitats ni la assistència seran obligatòries.
Motivarem als alumnes a la participació mitjançant l’acció
i no l’odre.
La selecció de material serà majoritàriament material
reciclat.
Es valoraran totes les propostes, tant de mestres com
d’alumnes, i intentarem portar-les a terme en la mesura
del possible.

