
TRANSFORMACIÓN DO ESPAZO EXTERIOR DO COLE 
 
Un dos obxectivos da ANPA de Espiñeira nos últimos tempos enfocábase na 
transformación do espazo exterior do centro para facelo máis versátil, 
estimulante e acolledor. 
 
Debido aos impedimentos que están tendo outras das actividades que adoita 
organizar a ANPA (extraescolares, aula matinal…) por mor da aplicación dos 
protocolos sanitarios, imos aproveitar para darlle máis pulo a este obxectivo. 
 
Unha das motivacións para realizar estas transformacións é aproveitar o potencial 
do espazo exterior máis aló de mero espazo de recreo. Podendo sacar fóra das 
aulas algunhas das actividades ou clases que tradicionalmente se viñan 
desenrolando en interior. Esta motivación vese reforzada este ano pola necesidade 
e urxencia de empregar espazos máis amplos  e onde corra o aire. 
 
Para comezar a traballar neste sentido, o pasado xoves 26 de novembro 
xuntámonos membros da ANPA con Alfonso e coa arquitecta Mar Penela, coa que 
xa se contactara con anterioridade para tratar este tema. O obxectivo da xuntanza 
foi percorrer a fondo o espazo exterior para determinar as potencialidades e 
debilidades, e plantexar un plan de acción para levar a cabo as transformacións. 
 
A metodoloxía que nos propón Mar para abordar isto basease principalmente en 
involucrar ao alumnado en todo o proceso, de principio a fin. Que sexan eles quen, 
por medio de dinámicas e actividades, propoñan como lles gustaria que fose o seu 
patio, enfocándoo non só coma un espazo de esparcimento no recreo, se non 
coma un espazo polivalente que poida albergar moitas das cousas que ocorren no 
interior do centro. 
 
Algunhas das cousas que plantexou Mar durante o percorrido: 

1. Creación dun grupo motor do proxecto formado por alumnado, 
profesorado e familias. 

2. Xuntar toda a documentación que se vaia xerando nunha carpeta 
compartida en liña. 

3. Facer formación coas familias para explicar as vantaxes e a pertinencia de 
transformar o espazo exterior. 

4. Poñerlle un nome ao proxecto. 
5. Compromiso de facer alomenos unha transformación visible o primeiro 

ano. Tendo en conta que este ano será a semente dun proxecto a medio-
longo prazo. 

6. As normas de uso do novo espazo deben ser elaboradas xunto xo 
alumnado. 

7. A importancia do grupo motor como canle de comunicación, servéndose 
de ferramentas tipo blogue, radio, revista, fotografía. 

8. Involucrar todas as materias e profesorado que esté interesado no proceso 
(medicións, identificación de flora e fauna, creación de documentación do 
proxecto, traducción da documentación...) 

9. Creación dun grupo de alumnos que se encarguen de inventariar todo o 
material do que dispón o centro. 



10. Recopilar habilidades e coñecementos que poidan ser útiles das familias 
interesadas. 

 
Outras ideas que foron xurdindo durante o percorrido 

1. O desbroce do patio por parte do Concello é bastante escaso. Plantexouse 
a posibilidade de localizar algún veciño con gando (cabras ou ovellas) que 
esté interesado en levalo algunhas tardes ao centro a pastar. 

2. A acacia negra está invadindo moitas partes do patio e facéndose forte. 
Falamos da posibilidade de contactar con Verdegaia, que organizan 
brigadas deseucaliptizadoras e desacaciadoras. Coa posibilidade de facer 
unha xornada de concienciación co alumnado e unha xornada de traballo 
coas familias. 

3. Se se dese o caso de que o alumnado plantexase un rocódromo, estivérose 
valorando algúns lugares que se prestasen, contando con que por 
normativa habería que pavimentalo cun material amortiguador. 

4. Ao lado do pavillón hai restos dunha pista de alquitrán. Como sacala ten un 
custo moi elevado falouse de buscar xeitos de cubrila. 

5. Retomouse a idea de facer estructuras vivas (construccións con elementos 
vexetais vivos) e de atopar un xeito de regadío eficiente. 

6. Remarcouse a idea de falar de espazos exteriores e non só patios, para que 
non se interprete unicamente cun fin lúdico. 

7. Hai unha empresa da zona que a través do Concello pódennos ceder terra 
vexetal. 

8. Falouse de contactar coa Granxa Escola que hai perto do cole de A Rúa, 
para que veñan facer prácticas ao centro (poda…). 

9. Hai zonas con escasez de sombra nos meses cálidos do curso. Plantexouse 
a plantación de árbores e a construcción de pérgolas e emparrados con 
prantas caducas para que den sombra na primavera e deixen pasar a luz no 
inverno. 

10. A comunidade de montes de Coiro deunos un monte de tocóns. Temos que 
ver xeitos seguros de anclalos ao chan. 

11. Plantéxase a posibilidade de poñer instrumentos musicais de refugallo no 
valado do patio de infantil; e canais con tubaxes coas que experimentar 
coa auga. 

 


