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LA SUBHASTA 

 

1) Es presenta un informe on  en qual l’objectiu és debatre l’ús dels patis i les 

activitats escolars. 

 

2) L’equip encarregat de l’estudi, està és dirigit per la presidenta de l’IPA i està 

éscomposat compost per una comissió de seguiment, un comitè d’experts i un 

equip d’investigació. 

 

3) Primerament qüestiona quin concepte i quin és l’ús dels centres educatius 

d’aquest espai, bassant-se Es basa en que el pati és l´’unic únic espai lúdic i 

educatiu. 

 

4) S’ha encarregat a un grup d’experts, dirigits per la presidenta de L’IPAl’IPA, que 

realitzessin  realitzin un estudi sobre l’ús dels patis als centres educatius de 

primària. 

 

5) En aquest informe es debat i es qüestiona quin ús se li  es dona dóna als patis 

escolars, com espai lúdic, o com espai educatiu. 

 

6) L’informe ens presenta un estudi realitzat per l’associació IPA Espanya sobre 

l’ús dels patis escolars en diferents escoles de primària.  amb la La  finalitat del 

qual és de reflexionar i valorar quin el concepte i quina la rutina que s’està 

portant a terme en eals patis d’aquests centres escolars. 

 

7) Aquest informe parteix de l’la  intenció de debatre el concepte i l’ús dels patis 

en els centres educatius. Basant-se  Es basa en la premissa que el pati és l’únic 

espai lúdic i educatiu. 

 

8) Fa énfasiEmfatitza en què  que és un espai lúdic i educatiu, 

 

9) Com que el pati és l’unic espai que és lúdic i educatiu a la vegada volen valorar i 

discutir-ne el seu  l’ús. 

 

10) L’informe parla de l’ús dels patis; en qüestiona l’ús tradicional. 

 

11) Aquest informe descriu el pati de les escoles,  i el  presentant presenta l’espai 

com un lloc d’oci ilúdi i  educatiu/ educatiu i d’oci, sobre el que qual reflexionar. 

Con formato: Tachado
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12) El projecte ha estat dirigit per la presidenta d’IPA . N’ha i hi ha col·laborat 

collaborat una Comissió comissió de seguiment, un Comitè cmitè d’experts i un 

equip d’investigadors. 


