
EL PATI DE COLORS

1) Projecte

Els objectius que ens vam marcar al començament del nostre projecte van ser els
següents: Comparar els patis de diferents centres educatius per tal de poder veure
mitjançant fotos les diferents condicions dels patis d’altres llocs. També conèixer les
diferents activitats que realitzen als patis escolars, i així poder veure si són molt
diferents a les nostres. Mitjançant entrevistes i visites.

2) Hipòtesi

La nostra hipòtesi és que en una zona determinada del pati hi ha més nens que
nenes, i en altres zones hi van més nenes que nens.

3) Procediment

Pel que fa al procediment, primer de tot vam decidir quins instituts i de quins llocs
volíem que formessín part del nostre projecte. Volíem que participessin tan instituts
locals com estrangers.

Un cop els vam escollir vam contactar amb ells per correu electrònic i per trucada
demanant que ens passessin dos imatges del seu pati, una durant l’hora del pati i
l’altre buit. Per facilitar la feina als centres els vam compartir un document de drive
amb els noms dels instituts i al costat un espai perquè poguessin inserir les imatges
que els i demanaven.

Vam decidir anar nosaltres mateixes a un dels instituts de la nostre ciutat i fer
nosaltres les fotos ja que ens era fàcil accedir-hi.

De tots els centres escollits, vam accedir a google maps i vam fer fotos via satèl·lit
dels patis dels instituts.

4) Conclusió

Malgrat que no vam aconseguir les fotos que necessitàvem, vam decidir fer el treball
dels nostres patis. Vam fer un vídeo aeri, per tal de saber, segons el gènere, la
distribució dels alumnes a cada lloc dels patis de l’institut. Amb aquestes dades,
hem dibuixat en una cartolina el nostres pati, pintant les zones, segons la majoria,
on hi ha més nens i on hi ha més nenes. També hem posat on es situen els mestres
i les zones mixtes, on hi han tan nens com nenes.


