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Programa para promocionar a igualdade 
entre nenas e nenos no patio escolar

Operación cofinanciada con Fondos finalistas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Deputación da Coruña: Convocatoria do programa de suvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvimento de 
programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2021.

Normalización lingüística: Lingua Trabada

DL: C 2174-2021

Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia: Axudas dirixidas ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros 
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Esta guía pretende ser un gran de area no camiño cara á igualdade: 
tomar como punto de referencia os espazos de xogo e sensibilizar sobre 
o papel educativo que teñen para concienciar sobre o seu potencial e así 
poder iniciar pequenos cambios. Agardamos que cumpra a súa función!

O xogo libre, se ben ten moitos beneficios con relación á liberdade, á 
capacidade de desfrute e á creatividade, por exemplo, tamén pode 
ocasionar a perda de novas aprendizaxes e, no caso que nos concirne, a 
reprodución de estereotipos e roles propios da educación diferenciada. 

Cando lle preguntamos ás crianzas como son estes espazos de xogo 
libre atopamos expresións como estas: “a min paréceme inxusto que por 
ser nena non me pasen o balón”; “que noxo dan as bonecas, iso é de 
nenas”; “eu non xogo ao fútbol porque só xogan os que son bos”. Como 
comunidade educativa debemos responsabilizarnos destas mensaxes 
que escoitamos e poñer todo da nosa parte para revertelas, porque os 
xogos, os xoguetes e os seus espazos tamén educan.

Os momentos de xogo dirixido teñen unha gran potencialidade para 
reverter desigualdades derivadas do xogo diferenciado por sexos. 
Ofrécenlle á rapazada a posibilidade de xogar a distintos xogos e 
permítenlle xerar e desenvolver as súas habilidades persoais e sociais.

Dámosche a benvida a esta mirada coeducativa sobre os espazos de 
xogo, concretamente sobre os patios escolares, pero que, como verás, 
esténdese a calquera espazo lúdico-educativo. 

introdución

patios lilas
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o xogo con mirada violeta
1ª PARTE
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Aquí deixamos algún termos clave á hora de aplicar esa mirada violeta:

Ÿ Socialización diferenciada: proceso que se inicia na infancia e 
continúa ao longo da vida segundo o que mulleres e homes aprenden 
e reciben as pautas de comportamento que se consideran axeitadas 
nunha determinada sociedade de acordo co seu sexo biolóxico. 
Neste proceso interveñen diferentes axentes de socialización, como a 
familia, a escola, o grupo de iguais ou os medios de comunicación.

Ÿ Sistema binario: é un modelo social que establece a existencia de 
dúas opcións na expresión de xénero: masculina ou feminina. Isto 
obvia as posibilidades intermedias ou de xénero fluído e tamén que 
non existe unha única forma de ser muller, home, persoa non binaria 
ou trans.

Párate a pensar:

Ÿ Cres que hai xoguetes de nenas e de nenos?
Ÿ Que funcións ten o xogo na educación? Para que xogamos?

Poñamos os lentes lilas para observar mellor o mundo que nos rodea. A 
mirada violeta ou os lentes lilas son termos sacados do libro O diario 
violeta de Carlota, de Gemma Lienas, que nos axuda a mirar a realidade 
desde a perspectiva de xénero, é dicir, observando as desigualdades 
entre mulleres e homes na nosa sociedade.

o xogo con mirada violeta
1ª PARTE

patios lilas
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Transformación dos espazos e relacións a través dos xogos e xoguetes

Ÿ Xénero: conxunto de construcións sociais (normas, características e 
comportamentos) diferenciadas para mulleres e para homes. Ao 
tratarse de aspectos aprendidos, pódense modificar.

Ÿ Estereotipos de xénero: son as ideas preconcibidas sobre como 
deben ser e comportarse as mulleres e os homes segundo o seu sexo 
biolóxico. Asociado a isto, tamén hai que ter en conta a expresión de 
xénero (forma en que se manifesta o xénero dunha persoa: a súa 
vestimenta, o seu físico, os seus comportamentos, etc.) e os roles de 
xénero (crenzas socialmente compartidas sobre o papel que mulleres 
e homes ocupan na sociedade).

A nosa sociedade outórgalle máis valor a todo o relacionado co mundo 
asociado á masculinidade: é o que se coñece como patriarcado. Verás 
que agrada máis unha nena xogando ao fútbol que un neno que xoga 
coas bonecas. Ves a diferenza? É por isto que cada vez máis mulleres 
ocupan espazos de poder e decisión nos que antes só había homes 
(política, bancos, empresas, etc.).

Por outra banda, estes dous caixóns (onde entran só estas dúas 
posibilidades: mulleres e homes) nos que a sociedade se empeña en 
meternos non encaixa coas nosas realidades: as persoas temos gustos, 
formas de ser e roles que non son estáticos e van mudando con nós. E 
aínda que ás veces nos encaixe ou queiramos educar deste xeito porque 
é o que coñecemos e vemos, temos que ser conscientes de que este 
sistema de crenzas que organiza e xerarquiza a sociedade en función do 
sexo biolóxico sempre presupón unha correspondencia entre esa 

MULLERES HOMES
Rosa

Bonecas
Saia

Sensibles
Presumidas

Rol reprodutivo: 
maternidade, coidados

Azul
Balóns

Pantalóns
Agresivos
Elegantes

Rol produtivo: 
traballo remunerado
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E AO XOGAR...

bioloxía e a súa identidade. É dicir, a diversidade non ten cabida. Porque 
como todo sistema normativo, exclúe e discrimina as experiencias que 
non se axustan á norma, o que xera un marco que determina o “que” e o 
“como” se debe ser, actuar e sentir. Continuar a transmitir isto non axuda 
a construír unha sociedade máis xusta.

Coñeces toda a diversidade sexual que hai? Convidámoste a buscar 
información, xa que afortunadamente existe unha variabilidade enorme 
de formas de ser, sentir e estar no mundo. A nosa sociedade e as nosas 
aulas e patios escolares son moito máis ca iso. Cada persoa é única, 
irrepetible e moi diferente ás demais; e isto é o que enriquece as aulas, as 
comunidades, as sociedades, etc.

Os espazos de xogo e os xoguetes son axentes de socialización moi 
importantes durante a infancia. Isto débese a que o xogo é un elemento 
indispensable no desenvolvemento evolutivo das crianzas: consegue 
que interactúen co entorno físico e social mediante manifestacións 
lúdicas, que estiveron presentes en todas as épocas e culturas da historia.
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Transformación dos espazos e relacións a través dos xogos e xoguetes

A través do xogo, as crianzas van identificándose co mundo adulto: 
soñan e experimentan como será a súa vida, é dicir, adestran habilidades 
a través das cales entenden e asumen os valores da sociedade na que 
viven. Segundo Karl Groos (1898), a infancia é a etapa na que nos 
preparamos para ser persoas adultas ao practicarmos diferentes 
funcións a través do xogo.

Sempre, ou case sempre, se relaciona o xogo con esa parte máis lúdica 
ou pracenteira, que por suposto tamén o caracteriza; mais 
consideramos que non se recoñece o verdadeiro valor que posúe. Que 
sexa divertido e alegre non implica que sexa menos relevante e mesmo 
improdutivo. A súa función traspasa as barreiras do entretemento e 
contribúe ao desenvolvemento integral das persoas e á construción das 
crianzas en todas as súas dimensións.

A través do xogo pensamos,  reflexionamos,  movémonos, 
i n t e r a c t u a m o s ,  c o ñ e c é m o n o s ,  a p r e n d e m o s ,  s e n t i m o s , 
emocionámonos, etc. É dicir, desenvolvemos catro áreas importantes 
do ser humano, como a área psicomotriz, a cognitiva, a afectivo-
emocional e a social. Pero tamén pode servir para reproducir eses 
estereotipos dos que falabamos antes.
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BENEFICIOS COLATERAIS DE XOGAR

Producir 
praceR

Posibilitar espazos 
de xestión emocional 

e resolución de conflitos

Axudar 
a estar 

no presente, 
a centrarnos

 no aquí e no agora

Cultivar a 
curiosidade, 

a creatividade, 
o enxeño 

e a capacidade 
de asombro

Promover a horizontalidade

Converter as 
dificultades en retos Fomentar as relacións 

entre as persoas

Desenvolver 
a motricidade 

da persoa
 que o practica

Aprender a 
compartir, 

a gañar e a perder

Entender e 
acatan as normas

Xestionar a 
frustración 
ao agardar 
as quendas

Nos espazos de xogo aprendemos a falar, a negociar, a compartir, a 
imitar, a regular ou liberar emocións, etc.

Ÿ Cando pensas en agasallar un xoguete, diferencias se é para nena ou 
para neno?

Ÿ Que valores aprendemos xogando ao fútbol? E ás bonecas? E a limpar 
ou a cociñar? E ás pistolas? Que habilidades desenvolvemos cando 
facemos un crebacabezas?

Repara en que todo transmite valores e permite desenvolver habilidades 
e capacidades concretas: xogar en si non é malo, pero atendamos ao tipo 
de xogos que queremos ver na sociedade adulta.
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os patios tamén educan
2ª PARTE
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Entramos nas aulas intentando responder a estas e outras preguntas e 
isto foi o que atopamos maioritariamente en todas as aulas.

Ÿ Cres que os patios de recreo son espazos igualitarios?

Párase a reflexionar:

Ÿ Consideras o patio como un espazo curricular máis?

os patios tamén educan
2ª PARTE
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Ÿ Ves un espazo igualitario?
Ÿ Hai algo que chame a túa atención?

Ÿ Que prioridades e necesidades cubre o patio escolar?

Imos analizar esta imaxe:

Ÿ É un espazo onde as crianzas poden desenvolver as súas diferentes 
capacidades?

Transformación dos espazos e relacións a través dos xogos e xoguetes

patio 2

fútbolfútbol

correr

3 ep

pilla pilla

pintar

tendas pintar

fútbol

pintar

6º ep

baloncesto

falar / correr
fútbol

voleibol
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Ÿ O uso que se realiza do espazo.

Como constataron Amparo Tomé e Marina Subirats nas súas 
investigacións, a maioría dos patios escolares presentan unha 
disposición dos espazos de xogo androcéntrica e futbolcentrista, o que 
significa que está deseñado e construído para dar resposta a un 
arquetipo de alumnado concreto: nenos aos que lles gusta o deporte e 
con preferencia polo balón.

Ÿ As interaccións que se dan.

As desigualdades de xénero podémolas ver a través de tres factores 
diferentes:

Polo tanto, aprenden como relacionarse, a saber cal é o espazo de cada 
quen, quen manda, etc. O patio é un espazo de moita interacción que fai 
que emerxan múltiples emocións como a vergonza, o medo, a 
humillación, a frustración ou a alegría.

Os espazos son o lugar onde se dan as relacións sociais e a configuración 
dos mesmos nunca é neutra, senón que vai depender das necesidades 
que se buscan cubrir, do perfil das persoas ao que vai dirixido e das 
prioridades que se establezan.

Ÿ Os xogos que se desenvolven.

Parece que o fútbol ocupa o lugar central como norma ou modelo 
universal e, polo tanto, calquera cambio é visto como unha ameaza e 
non como unha posibilidade de aprender outros xogos ou adestrar 
outras capacidades e habilidades.

Reflexiona:

Ÿ Que emocións xera o fútbol nos recreos? E cales xeran outro tipo de 
xogos?

Esta disposición do espazo presenta grandes desvantaxes para o 
alumnado ao que non lle gusta o fútbol, mentres que o que si desfruta 
dos espazos centrais non pensa noutras posibilidades que sexan máis 
inclusivas co resto de compañeiras e compañeiros que teñen outros 
gustos ou mesmo capacidades diferentes.

Ÿ Como se pode sentir un neno ou nena que non xoga ao fútbol?
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que som os patios coeducativos?
Espazos onde todas as crianzas independentemente da súa 
idade, sexo ou capacidades poidan xogar e divertirse en 
igualdade.

b)A imposibilidade de desenvolver habilidades e competencias 
relacionadas con outros xogos e outras formas de xogar.

Ÿ Se nun patio a maioría do espazo o 
ocupa o fútbol, a cantas cousas 
diferentes perden de xogar o resto 
das nenas e nenos desa escola?

Se un espazo coma un patio non se 
reparte equitativamente para todo o 
alumnado, será un primeiro paso 
discriminatorio para quen non ten a 
posibilidade de ocupar máis espazo 
que o que sobra do fútbol. Aceptar que 
este reparto desigual do patio existe 
como norma, incluso cando hai 
alumnado que xa se queixa nas escolas 
dos golpes que recibe cos balóns, da 
falta de coidados, da violencia no xogo 
e da imposibilidade de xogar a outras 
cousas, é outra clara demostración de 
como o patriarcado xestiona cada recuncho da vida.

Esta desigualdade na ocupación central do fútbol nos patios ten tres 
consecuencias claras que a nivel educativo e curricular cómpre ter 
presentes:

a)A desigual distribución do espazo en cuestión de xogo.

c)O rexeitamento que algúns nenos e nenas reciben ao non cumprir 
as expectativas técnicas e competitivas do fútbol como deporte; o que fai 
que se aparten do deporte como actividade saudable e necesaria para o 
benestar físico, emocional e psicolóxico.

Recomendámosche: 
A reconquista, 
de Antía Yáñez
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transformemos
3ª PARTE
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Coidado con prohibir: nunca é unha opción. Debemos concienciar na 
necesidade de incluír e ceder espazos para que toda a comunidade 
educativa poida desfrutar deles. E para iso é preciso que toda a 
comunidade educativa participe.

Ÿ Que elementos terían?

S e  b u s c a m o s  u n  p a t i o  o n d e  p r e d o m i n e  a  c o n v i v e n c i a , 
independentemente do sexo, idade, orientación sexual, capacidades e 
expresión de xénero, non queda outra que facerse ese tipo de preguntas 
que nos permitan repensar para despois intervir.

As nenas son educadas e socializadas desde pequenas a través do xogo 
no coidado e a empatía cara a quen coidan (as nais, as avoas). Elas xogan 
a coidar as súas bonecas e os seus xoguetes; realizan actividades 
creativas e de estar sentadas para desenvolver a calma; teñen que estar 
limpas e non ensuciar nin romper a roupa; deben axudar na casa coas 
tarefas do fogar e portarse educadamente na escola, sen facer ruído, e 

Ÿ Despois do aprendido ata o de agora, como poderiamos transformar 
os patios?

A proposta que vos traemos aquí consiste en revalorizar os roles, 
capacidades e tarefas que tradicionalmente foron atribuídos ás mulleres 
e que a día de hoxe supoñen un dos maiores retos que ten a educación: 
os coidados.

Reflexiona:

transformemos
3ª PARTE
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As necesidades das crianzas nos tempos de recreo son diversas. Hainas 
que precisan desafogar, liberar enerxía e correr sen parar; mentres que 
outras prefiren buscar espazos para estar tranquilas e conectar coa calma 

NATURALIZAR PARA ACTIVAR E TAMÉN PARA TRANQUILIZAR

E por iso é preciso valorar todo isto no mundo do xogo e dos deportes: os 
coidados como forma de relacionarnos e habitar o mundo serán a única 
forma de aportar benestar, tranquilidade e crecemento ao conxunto da 
comunidade educativa. Isto non é unha cuestión de homes e mulleres, 
porque a todo o mundo lle gusta sentirse querido e aceptado, que nos 
coiden cando estamos enfermas/os, a comida rica e quente, que a roupa 
estea limpa, tempos de desfrute e diversión, poder equivocarnos sen que 
nos deixen fóra ou non queiran xogar con nós. E para ter isto hai que 
practicalo e xogalo en igualdade. Porque tamén hai moitos nenos que 
non entran dentro das descricións do que debería ser ou ao que debería 
xogar un neno e isto fainos sufrir e pasalo mal.

sen pegar. Estes roles e tarefas (sen remuneración) que tradicionalmente 
desenvolven e aprenden as mulleres desde que nacen son os que 
sosteñen por completo o mundo remunerado. Sen todas estas tarefas o 
mundo colapsaría.

A forma que propoñemos para colocar os coidados no centro do patio é 
naturalizalo. Como afirma Heike Freire (2011), o alumnado necesita o 
contacto coa natureza e experimentar con elementos naturais para 
gozar dun desenvolvemento completo, integral e saudable. Tamén o 
ecofeminismo nos trae esta idea e aínda vai un paso máis alá ao soster 
que existen similitudes entre as desigualdades de xénero entre mulleres 
e homes e a explotación destrutiva da natureza. O ser humano lúcrase e 
aprovéitase dela ata o punto de esgotar os recursos, contaminar e non 
respectar os tempos e ciclos de recuperación que a terra precisa para 
ofrecer o osíxeno que respiramos; ou para que creza un tomate 
ecolóxico co que nos alimentamos e enchemos dos nutrientes 
necesarios. Probablemente, eses mesmos tempos e ciclos son os que os 
nenos e nenas precisan para xogar a xogos diferentes, nos que 
desenvolver as múltiples capacidades humanas e nos que, por exemplo, 
poderiamos aprenderlles a coidar e a respectar a natureza.

Transformación dos espazos e relacións a través dos xogos e xoguetes
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TRANQUILIZAR

que ás veces as aulas non lle proporcionan. Por iso é importante que 
haxa un equilibrio de espazos entre estas dúas necesidades.

ACTIVAR
Con espazos abertos de xogo ou tamén en bosques ou praderías onde 
poder desenvolver a creatividade e a psicomotricidade, o movemento 
das distintas partes do corpo e incluso a forza, que é un piar para a 
autoestima das nenas.

Dispoñer de mesas, cadeiras, encerados, xogos de mesa, ou unha 
plataforma para facer teatro podería configurarse como un recurso para 
gozar do tempo de descanso, pero tamén como o espazo idóneo para 
ensinar ou coñecer ao profesorado.
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E todo isto como o podemos conseguir?

Pouco a pouco. Non se pode transformar a norma nun día. É un proceso 
que podemos ir abrindo aos poucos con pequenas accións. Por iso é 
importante entender o patio educativo como un espazo vivo e dinámico 
que precisa constante revisión desde unha mirada coidadosa na que o 
acompañamento das persoas adultas (familias e profesorado) é 
imprescindible.

NAS AULAS, O PROFESORADO E O ALUMNADO

Ÿ Identificar as desigualdades e conflitos que se dan nos tempos de 
recreo e animar a buscas solucións.

Ÿ Elaborar un listado de posibilidades de xogos por aula para ter varias 
opcións que nos saquen da rutina. Ofrecer materiais que fomenten 
diferentes xogos: corda, goma, pano, etc.

Ÿ Chegar a consensos por aula sobre o tipo de xogo/s aos que se poden 
xogar e intentar que sexan o máis inclusivos, isto é, que todo o mundo 
teña a capacidade para participar.

Ÿ Dinamizar e compartir tempos de xogos entre profesorado e 
alumnado. Dar responsabilidades de dinamización tamén ao 
alumnado para favorecer a participación de todo o mundo.

Ÿ Potenciar as habilidades das nenas para xogar a xogos máis 
deportivos. Organizar pequenos campionatos mixtos e dar a coñecer 
referentes femininos do mundo do deporte.

Ÿ Valorar as actividades consideradas femininas, como xogos 
simbólicos, actividades motrices de baixa intensidade ou de 
coidados. Organizar campionatos mixtos de gomas, raiolas, corda ou 
introducir unha horta para compartir o seu coidado entre todo o 
alumnado da escola.

NO COLE, O EQUIPO DIRECTIVO E O PROFESORADO

Ÿ Artellar diferentes espazos dentro dos propios patios. Uns que 
conviden a desenvolver diferentes tipos de xogos: un recuncho con 
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caixas favorece o xogo simbólico; unha horta favorece a 
responsabilidade e salienta a importancia dos coidados; uns xices 
favorecen a creatividade, etc. Crear espazos ou habilitar aulas para 
xogos de mesa, diálogo, lectura e calma.

Ÿ Solicitar axuda das familias para realizar certas accións: facer unha 
horta, doar materiais orgánicos que poidan ter a man (madeiras, 
caixas, area, terra, etc.), organizar unha xornada para pintar partes do 
patio en familia, etc.

Ÿ Empregar o espazo do patio para usos académicos, podendo impartir 
algunha clase puntual no espazo asignado ao patio.

Ÿ Identificar os posibles comportamentos sexistas que poidan ter as 
crianzas e deconstruílos. É dicir, se escoito ao meu fillo dicir: “que 
noxo, ese boneco é de nenas” ou “non me gusta xogar ao fútbol porque 
me manco” non o deixes pasar. Podes aproveitar a ocasión para saber 
de onde vén esa crenza e facerlle ver que non é a realidade.

Ÿ Ampliar o coñecemento da miña filla ou fillo sobre diversos xogos. 
Pódeslle explicar xogos da infancia ou incluso inventar algún.

Ÿ Favorecer que o meu fillo ou filla xogue a todo. O que non implica 
mercarlle todo, senón que aprenda a compartir ou rotar os xoguetes.

Ÿ Nunca deixar de xogar en familia para que vexan toda a capacidade 
lúdica que temos como persoas adultas. Compartir tempos de xogo 
tamén é coeducar.

NAS CASAS, AS FAMILIAS COAS CRIANZAS

Ÿ Distribuír ou rotar os espazos por días, para permitir e favorecer que as 
crianzas xoguen a todo en diferentes momentos, que é o mellor 
regalo que podemos facerlles como adultas; así converteranse en 
persoas adultas, divertidas, responsables e felices.

Ÿ Pensar en dotar o patio de novos materiais: madeiras, cordas, horta, 
rocódromo, cabanas, xogos tradicionais, etc.

Ÿ Dinamizar os patios en días sinalados ou engadirlles elementos 
“sorpresa” (que poden ser unhas caixas de cartón) que favorezan o 
asombro e a diversión do alumnado.
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nA COMUNIDADE EDUCATIVA: PROFESORADO E FAMILIAS

Ÿ Construír conxuntamente materiais ecolóxicos: troncos, xoguetes de 
madeira, etc.

Ÿ Negociar e pactar coas nosas fillas e fillos ou co noso alumnado o uso 
dos xoguetes, tempos de xogo e facer para que todas as persoas 
poidamos desfrutar de tempos de recreo e espazos de igualdade onde 
se atenda ás diversidades para que ningunha crianza teña 
necesidades sen cubrir.

Ÿ Restablecer o vínculo entre as persoas adultas e entender que todas 
queremos o mellor para a globalidade do centro educativo. Ter como 
obxectivo a felicidade, aprendizaxe e crecemento dos meus fillos e 
fillas ou do meu alumnado, pero tamén e, sobre todo, das diferentes 
necesidades, ritmos e desexos que poidan ter outras crianzas.

Ÿ Confiar en que todas as persoas fan o mellor que saben e poden. E se 
pensamos que se pode facer mellor, facilitar e apoiar con tenrura para 
que isto se dea.

Ÿ Marcar obxectivos comúns cara a unha posible e gradual 
naturalización dos espazos de xogo: ampliar espazos naturais 
próximos ás escolas, pasear pola natureza, cultivar unha horta…

Transformación dos espazos e relacións a través dos xogos e xoguetes
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Ninguén dixo que fora doado, pero seguro que  
merece alegría!

Cando non se educa conscientemente en igualdade, 
edúcase inconscientemente no sexismo e a 

desigualdade.
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RECURSOS PARA A TRANSFORMACIÓN
IDEAS DE XOGOS INCLUSIVOS E IGUALITARIOS

APP XOGOS TRADICIONAIS. 
Patrimonio Lúdico Galego

FUNDESPLAI

Xogos cooperativos para infantil
Emilio Arranz Beltrán

Xogar en familia, descubrindo os xogos 
cooperativos
Inter Red

ideas de espazos

ESCOLA SADAKO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ozonomultimedia.xogos_tradicionais_app

https://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-en-el-ocio/30-juegos-de-mesa-cooperativos-
para-la-escuela-y-el-esplai/

https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2017/09/juegos_cooperativos_y_sin_competicion_para_infantil.pdf

https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-
content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf

https://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem

http://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-en-el-ocio/30-juegos-de-mesa-cooperativos-para-la-escuela-y-el-esplai/
http://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-en-el-ocio/30-juegos-de-mesa-cooperativos-para-la-escuela-y-el-esplai/
http://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-en-el-ocio/30-juegos-de-mesa-cooperativos-para-la-escuela-y-el-esplai/
http://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-en-el-ocio/30-juegos-de-mesa-cooperativos-para-la-escuela-y-el-esplai/
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/09/juegos_cooperativos_y_sin_competicion_para_infantil.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/09/juegos_cooperativos_y_sin_competicion_para_infantil.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/09/juegos_cooperativos_y_sin_competicion_para_infantil.pdf
http://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf
http://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf
http://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf
http://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem
http://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem
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ECO RESERVA OjÉN

Patios x clima

El Nou Safareig

Equal Saree

Rejuega

Tierra en las manos. Juego libre al aire libre

Ciudades amigas de la infancia

https://www.pinterest.es/ecoreservaojen/zona-de-juego-ideas/

https://patisxclima.elglobusvermell.org/descripcion-del-proyecto/

https://elnousafareig.org/

http://equalsaree.org/es 

https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/ideas-para-crear-patios-de-escuelas-que-
inviten-a-jugar-libremente-y-aprender/

https://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela/

https://ciudadesamigas.org/patios-parques-colegio-equidad-sin-discriminacion/

http://patisxclima.elglobusvermell.org/descripcion-del-proyecto/
http://patisxclima.elglobusvermell.org/descripcion-del-proyecto/
http://elnousafareig.org/
http://elnousafareig.org/
http://equalsaree.org/es 
http://equalsaree.org/es 
http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/ideas-para-crear-patios-de-escuelas-que-inviten-a-jugar-libremente-y-aprender/
http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/ideas-para-crear-patios-de-escuelas-que-inviten-a-jugar-libremente-y-aprender/
http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juego-educativo/ideas-para-crear-patios-de-escuelas-que-inviten-a-jugar-libremente-y-aprender/
http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela/
http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela/
http://ciudadesamigas.org/patios-parques-colegio-equidad-sin-discriminacion/
http://ciudadesamigas.org/patios-parques-colegio-equidad-sin-discriminacion/
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para seguir investigando

Patios silvestres: recomendaciones para el 
diseño de espacios exteriores para las escuelas 
infantiles. Basurama

Patios coeducativos guía para la 
transformación feminista de los espacios 
educativos. Col-lectiu Punt 6 y Coeducacció:

Guía de los patios coeducativos. Sandra 
Moliné Borrás. Comunidad Valenciana.

Guía para el desarrollo de proyectos 
participativos de transformación de patios 
escolares

Patios Coeducativos: Reconstruír los espacios 
de recreo desde una mirada coeducativa e 
inclusiva. Universitat de Barcelona. Joana 

https://issuu.com/basurama/docs/patios_silvestres

https://issuu.com/patioscoeducativos/docs/libro-patioscoeducativos_09-04-2020_cast

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172590358/Guia_de_patis_coeducatius_cas.pdf

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/patios_escolares/es_def/adjuntos/GUIA_patios_es
colares%20final.pdf

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/150980/1/tfg_joana_avila_fuentes.pdf

http://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem
http://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem
http://escolasadako.cat/projectes-sadako/projecte-juguem
http://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf
http://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/06/JuegosCooperativos_06CAST.pdf
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impulsa:

CEIP  de Teixeiro

financia:
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