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1. MARC TEÒRIC
La nostra font d'inspiració a l'hora de decidir‐nos per iniciar aquest projecte, i que ens ha guiat
en el procés metodològic, ha estat l'estudi Els patis de les escoles: espais d'oportunitats
educatives, publicat per la Fundació Jaume Bofill i dirigit per Imma Marín (veure annex 1).
En aquest estudi hem identificat una sèrie de qüestions que ja vèiem en el nostre pati i això ens
ha animat a iniciar un procés de canvi que ens ajudés a corregir algunes dinàmiques.
De la normativa sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Primària (Decret 142/2007,
de 26 de juny), extraiem que les hores d'esbarjo reglamentades en tota l'etapa de Primària són
525 hores. Aquesta mitja hora diària suposa, al final d'aquesta etapa, més temps que el
reservat per a les llengües, la literatura o l'educació física.
Així, el temps que els infants passen al pati és molt important en la seva formació dins l'àmbit
de l'educació formal i una gran oportunitat educativa, que va més enllà de les activitats
esportives. El pati afavoreix no només els moviments plens de vitalitat, sinó també la curiositat,
la intimitat i la tranquil·litat (llegir, pintar, comprovar, mesurar ). Però no solament això, també
permet traslladar la idea d'espai comunitari, de tots, de ningú. Genera corresponsabilització i
participació, un espai de joc inclusiu on treballar l'educació en valors.
És per això que el nostre procés de canvi del pati no només pretén canviar‐lo físicament, sinó
reivindicar l'estona de pati com un espai educatiu més, un espai que dóna l'oportunitat de
vincular joc amb educació.
El pati és un espai on aprendre a ser autònom i aprendre a jugar, un espai de llibertat i on
afloren les emocions. El joc és la millor manera d'aprendre‐ho. Quan juguem, treballem
l'autonomia, l'autoorganització, desenvolupem l'autoestima, aprenem a prendre decisions, a
afrontar reptes, a esforçar‐nos per superar‐los, a solucionar conflictes, a sotmetre'ns a normes i
pautes de convivència i a desenvolupar defenses a la frustració o a l'empatia, aprenem a
utilitzar la pròpia creativitat i a despertar la curiositat
El joc, així, és un assaig de vida adulta més o menys conscient, és interacció amb altres i
exploració de les pròpies limitacions.
L'espai de pati és un moment ideal per a la interrelació entre infants del mateix curs i d'altres
cursos, i entre infants i mestres. Perquè també el joc compartit amb adults resulta beneficiós
per a nens i nenes, i permet l'adquisició d'habilitats i actituds, com ara aprendre a afrontar i
resoldre problemes.
No obstant això, malgrat totes les virtuts que els experts identifiquen que aporta l'espai
d'esbarjo i el pati en la funció educativa, aquest encara no és considerat per la comunitat
educativa com un espai educatiu de primer ordre. Això fa que es doni un ús limitat al pati com
a espai educatiu i lúdic, aprofundint molt poc en les possibilitats de joc que els patis ofereixen i
circumscrivint l'aprenentatge a l'espai tancat i reglat (les aules), mentre que el pati es reserva
exclusivament a l'esport. Per això, moltes vegades, l'ús del pati queda relegat a l'assignatura
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d'Educació física, quan s'hi podrien generar experiments de física, resoldre problemes de
matemàtiques o practicar llengües estrangeres.
Així, poques vegades el joc al pati és identificat com un element important en els projectes
educatius dels centres escolars. I, si ho és, és a través de la promoció del futbol. La pista
poliesportiva esdevé, per tant, l'espai central.
A més de ser l'espai central, el pati és l'espai que dominen i monopolitzen els jocs de pilota,
especialment el futbol, activitats principalment realitzades pels nens. Podem afirmar que la
separació de sexes al pati i la manca de visibilitat de les activitats diferents del futbol és
evident: es produeix una ocupació diferenciada dels espais i activitats segons el gènere.
Hi ha una manca de visibilitat de les activitats de les noies als patis, perquè queden recloses als
marges; mentre, els espais centrals de joc queden ocupats per la pista poliesportiva i el futbol.
Aquesta manca de visibilitat encara és més extrema en el cas de noies estrangeres, mentre que
els nois estrangers són més integrats a través del futbol.
Quan, en canvi, la pilota desapareix, les activitats i els jocs varien, es diversifiquen, igual que els
tipus de relacions que s'estableixen entre l'alumnat, ja que apareixen més grups mixtos.
També es produeix una separació de les estones de joc per edats, fet que impossibilita la
relació i la transmissió de continguts entre nens i nenes de diferents edats i entre iguals.
Volem, per tant, un pati inclusiu i integrador, que respecti i integri la diversitat.
A més a més, el nostre pati és dur, de ciment i gris, amb pocs elements naturals i poc color. És
un pati típicament urbà on, a més, a l'estiu no hi ha ombra i la temperatura, en algun moment,
arriba a ser insuportable. El nostre pati, com ja s'ha dit, no té elements de joc, més enllà de la
pista, les cistelles de bàsquet i les porteries de futbol que, a més, ocupen un espai central. Hi
ha, també, algun joc puntual pintat a terra i mig esborrat.
Volem abordar, també, aquest procés de canvi, des de l'oportunitat de construir un entorn més
agradable, però també en contacte amb la natura. Perquè és important transmetre als infants
actituds de cura i respecte per la natura i l'ecosistema, però també les ganes de descobrir i
observar l'entorn. Crear un petit ecosistema on hi hagi canvis, transformacions i es reflecteixin
els cicles de la vida per tal que el respecte per la natura sigui fruit del coneixement viscut.
Volem alhora generar espais d'ombra, oportunitats per amagar‐se, córrer, jugar, descobrir, però
també espais on gaudir tranquil·lament de l'escalfor del sol.
Creiem que un pati més verd i amb més color, a part de ser més agradable i còmode, fomenta
el benestar físic i emocional, redueix l'estrès, genera actituds positives, estimula la imaginació i
desenvolupa la creativitat, activa el cos i la curiositat, l'esperit crític i explorador.
I, alhora, és un entorn on desenvolupar el valor de l'educació per a la sostenibilitat, una
oportunitat per treballar temes curriculars: la vida de les plantes, tipus de plantes, la
biodiversitat, la importància de descobrir i preservar medi ambient
En aquest procés de canvi volem implicar‐hi tota la comunitat educativa. Perquè tots, pares,
mares, alumnes, mestres, monitors, l'entorn del barri i fins i tot l'administració hi estem
implicats. Tots hi tenim alguna cosa a dir, tots aportem la nostra visió i entre tots ens
complementem. Tots fem servir el pati i tots tenim experiència fent servir el pati. En aquest
procés, per tant, tots en som experts. I volem, així, poder trobar punts de consens i trobada,
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però també punts d'aprenentatge, punts d'intercanvi. Que seran moments, a més, de
descoberta de persones, de la tasca que fan, de la seva visió i punt de vista i, a més, de reforç
del projecte educatiu i de l'esperit i l'orgull de formar part del Pau Casals i del barri de Gràcia.
Els processos participatius, així, no només milloren el resultat final del que es crea, perquè es fa
havent recollit les propostes i opinions de tots els implicats, sinó que també desenvolupa el
sentit de pertinença a una comunitat i el respecte, cura i responsabilitat respecte el que és
nostre i que hem creat conjuntament.
Així, el canvi del pati, des del punt de vista morfològic, acaba sent l'excusa per a fer canvis molt
més profunds que impliquen tota la comunitat educativa, entrant en la reflexió i debat sobre
l'observació i anàlisi del propi pati, el paper del joc en l'educació primària, la definició de la
missió del pati, la identificació de tècniques i recursos per incentivar la capacitat de jugar, el
vincle i lligam entre joc, pati, convivència i currículum, etc.

7

projecte «l'hora del pati»
AMPA Escola Pau Casals  Gràcia

2. ANTECEDENTS
2.1.

L'escola Pau Casals  Gràcia
2.1.1. D'on venim

L'any 1975, encara en època franquista, un equip de professionals de l'ensenyament creuen en
la necessitat de crear una escola catalana, laica, plural, on no s'exclogui ningú, sense afany de
lucre i sempre per a educar a través d'uns valors que estimulin el creixement personal i social
de l'alumnat.
Aquest equip escull per a l'escola el nom d'una personalitat rellevant del nostre país, que feia
poc que ens havia deixat: Pau Casals. Era un gran músic i compositor, aferrissat català, home de
pau i defensor dels drets humans; per tot això esdevé un referent, un model, per a l'escola. Així
és que el setembre del mateix any, al carrer Cardener, 45, del barri de Gràcia, s'obren les portes
de l'Escola Pau Casals per acollir els nens i les nenes i, amb la participació de llurs famílies, es
posa fil a l'agulla, amb la il·lusió de treballar plegats i de valent per a tan bon fi.
Pocs anys després, es decideix per consens, entre en Joan Carulla, propietari‐fundador de
l'escola, el claustre de mestres i pares i mares (AMPA) adherir‐se al Col·lectiu d'Escoles per
l'Escola Pública Catalana (CEPEPC).
Es lluita perquè a Catalunya hi hagi una xarxa d'escola pública catalana, gratuïta i de qualitat, a
la qual tots els nens i les nenes hi puguin optar. Hi ha l'absolut convenciment que és un bon
patrimoni pedagògic per al nostre país. S'hi creu, es negocia, s'aproven lleis i el primer de
novembre del 1987, l'Escola Pau Casals de Gràcia s'integra dins la Xarxa d'Escoles Públiques
Catalanes.
Ben aviat s'acullen infants d'Educació Infantil a l'edifici del Carrer d'Argentona i l'any 1996
s'estrena un nou edifici al Carrer de la Providència, per a Educació Infantil i Educació Primària, i
any rere any es va incrementant l'alumnat fins a arribar a completar la doble línia.
Avui, conscients que cal una constant millora, encara es treballa per a educar personalment i
socialment cada un dels nens i nenes.
2.1.2. Trets d'identitat
La tasca educativa de l'escola es projecta en quatre àmbits:
ÀMBIT DEL SER:
Fa referència a tots els aspectes del creixement personal i emotiu de l'infant. Es reflecteix en el
treball d'hàbits, de valors i d'educació emocional.
ÀMBIT DEL CONVIURE:
Fa referència a conèixer i acceptar la pròpia identitat i cultura juntament amb la dels altres. Es
reflecteix en el treball per a la resolució de conflictes, els eixos transversals, els càrrecs, les
assemblees de classe i les trobades de delegats dels grups.
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ÀMBIT DEL CONÈIXER:
Fa referència a l'aprenentatge de coneixements sòlids fent especial incidència en les habilitats,
en els procediments i en les competències bàsiques. Es reflecteix en el treball curricular diari
complementat per les sortides i les colònies i amb la utilització de metodologies diversificades
per tal d'assolir els objectius del nivell corresponent.
ÀMBIT DEL FER:
Referit a l'autonomia i l'esforç personal, i al procés de socialització: «aprendre a fer‐ho tot
sol/a», «aprendre a aprendre» i «aprendre a organitzar‐me». Es reflecteix en l'organització dins
i fora de l'aula, en els diferents tipus d'agrupament i en la planificació del treball (dins i fora de
l'escola) amb l'agenda. Es concreta en l'avaluació dels alumnes.
2.2.

L'AMPA de l'escola

L'Associació de Mares i Pares de l'escola Pau Casals  Gràcia té un llarg i intens recorregut en la
vida del centre ja des dels seus orígens. El funcionament d'aquesta associació s'ha anat
adaptant segons les característiques i dimensions del centre, i també a la normativa vigent en
la matèria.
Des de la participació voluntària, les famílies es responsabilitzen de desenvolupar projectes i
accions pel bé de l'educació (veure annex 2). Els centres educatius amb AMPA cohesionada i
activa obtenen un major èxit escolar entre el seu alumnat.
L'AMPA de l'Escola és membre de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, la
FaPac.
2.2.1. Objectius de l'AMPA
L'objectiu principal de l'AMPA és promoure la intervenció de les famílies i, en el seu cas, dels
alumnes, en el control i en la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell
Escolar en representació de les famílies i tutors. D'altra banda, també es pretén donar suport i
assistència a les famílies i tutors membres de l'associació i, en general, a tots els components
de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per
a l'educació dels seus fills.
Aquests objectius es tradueixen en la cooperació en les activitats educatives del centre,
escoltant i informant al Consell Escolar pel que fa a l'establiment de criteris per a la participació
en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es
puguin prestar. També en la presentació i elaboració de propostes al Consell Escolar de
programes d'activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com
participar en la seva realització.
Altres objectius són programar i realitzar activitats pròpies de l'associació, així com organitzar
l'adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució, dels mitjans necessaris per a l'educació
que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de
l'ensenyament. També informar els membres de l'associació de les activitats i afers de l'AMPA i
de l'escola, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
Fer de nexe entre el centre d'ensenyament i el seu entorn és una altra fita de l'AMPA, facilitant
la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.
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A fi d'incrementar els recursos personals i fomentar la participació i implicació en la vida
escolar dels infants, s'organitzen activitats culturals i de formació de pares, com també d'altres
de tipus esportiu i recreatiu per l'esbarjo dels associats, sempre emmarcades dintre la
normativa vigent en matèria d'ensenyament.
2.2.2. Les comissions de l'AMPA
Per tal de poder desenvolupar les diferents tasques de l'AMPA, aquesta s'organitza en grups de
treball o comissions. Cada comissió té requisits i propòsits diferents, però acostumen a
aprofitar les juntes de l'AMPA per a posar en comú les tasques realitzades. El nombre i les
tasques de les comissions no són una cosa estàtica, així, si hi ha algun tema que es considera
interessant, i uns pares que s'hi engresquin, es poden formar noves comissions.
L'AMPA del Pau Casals  Gràcia s'ha caracteritzat, des de sempre en la seva voluntat d'implicar
les famílies, de prendre decisions de forma consensuada i de fomentar la participació en els
projectes que desenvolupa.
Cal fer especial esment de les anomenades «comissions mixtes», que són aquelles que
inclouen representació de tota la comunitat educativa (mestres, famílies i monitors), o de
diversos dels seus estaments, més enllà de les famílies. Entenem que aquestes són les
comissions clau i les que més incidència tenen en la vida escolar dels infants. Alhora, les que
millor responen a la voluntat participativa de conjunt de tota la comunitat educativa.
2.3.

Projectes anteriors de transformació dels patis

L'Escola Pau Casals  Gràcia ha mostrat en diverses etapes del seu funcionament una marcada
sensibilitat per la millora i atenció dels seus dos patis, el d'Educació Infantil i el d'Educació
Primària. Així ho demostren els diversos projectes i accions dutes a terme els darrers anys
(veure annex 3). Han estat sempre projectes realitzats amb la participació de l'AMPA, l'alumnat
i l'equip docent, és a dir, des d'una comissió mixta.
Els projectes «Millorem els nostres patis» i «Fem l'escola més verda» (de 2006 a 2011), que van
articular‐se a través de la Comissió Agenda 21, tot i tenir uns objectius molt similars als que ara
ens ocupen, giraven més entorn a l'educació ambiental. El primer va treballar en dos eixos:
l'aigua i el camí escolar segur. El segon ho va fer en el de la biodiversitat.
En tots els casos, malgrat disposar de recursos econòmics molt escassos, es van assolir en bona
part les actuacions programades: compra i posada en marxa de taules d'hort urbà (una per
cicle) i jardineres als patis, així com el treball a l'aula.
El curs 2011‐2012, amb la incorporació d'una línia addicional, des de l'equip docent va sorgir la
petició de dotar el pati d'Educació Infantil de més recursos de joc, per així donar una millor
acollida al major nombre d'infants que durant tres anys havien de fer ús d'aquell pati. En
aquest cas va ser l'AMPA qui es va ocupar de la instal·lació de dues estructures de joc (una
caseta i un pont) de qualitat homologada. També es va dur a terme l'encàrrec per la realització
de les pintures de murals que actualment vesteixen les parets del pati. Es tracta de la recreació
de paisatges diversos (una platja, un mar amb vaixell pirata, una selva ), decorats que
serveixen per potenciar el joc simbòlic dels més petits de l'escola.
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Posem en valor aquests treballs i pensem que són uns bons fonaments on bastir amb solidesa
el nou projecte que emprenem amb «L'hora del pati».
2.4.

Com comença el projecte «L'hora del pati»

A finals del curs 2013‐2014, arran dels desmais i cops de calor soferts al pati per alguns
alumnes del centre afortunadament van ser casos aïllats i sense conseqüències greus,
s'evidencia que la reivindicació recurrent de dotar el pati de més espais ombrejats no pot
demorar‐se més. El que inicialment es planteja com una intervenció purament morfològica i de
caràcter preventiu, gairebé de salut pública, com és la instal·lació d'un gran tendal, ben aviat
pren una altra dimensió, la de la intervenció educativa.
Així, el juliol de 2014, des de la l'AMPA, sorgeix el propòsit de reprendre el tema, partint
d'aquesta necessitat de garantir un pati segur i amable i, alhora, d'una sòlida base teòrica
(veure capítol 1, «Marc teòric»), amb la voluntat de desenvolupar un projecte global, on
intervingui tota la comunitat educativa i que pugui integrar‐se en el projecte educatiu del
centre, fent que es consolidi i en quedi garantida la seva execució i perdurabilitat.
Des de l'inici del curs 2014‐2015, amb reunions de l'AMPA amb la direcció de l'escola i també
amb membres de Garbuix, que és l'entitat de lleure que organitza el temps de migdia i les
activitats extraescolars, s'estableixen les bases del nou projecte, com a continuïtat dels
anteriors i alhora dotant‐lo d'una nova envergadura més participativa. Per assolir els objectius
plantejats es contacta amb l'empresa d'assessorament educatiu Marinva i, concretament, amb
la seva directora, Imma Marín (veure annex 4). A partir d'aquí, es dissenya un pla d'actuació
estructurat en diverses fases.
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3. EL PROJECTE «L'HORA DEL PATI»
El projecte de transformació dels patis del Pau Casals, anomenat «L'hora del pati» des del
moment que es posa en marxa, arrenca, doncs, el juliol de 2014, impulsat per l'AMPA, però
amb el suport de claustre i direcció de l'escola. L'objectiu és obrir un procés participatiu de tota
la comunitat educativa que es pugui allargar durant dos cursos i acabi amb la
remodelació/reconstrucció de dos espais de lleure que permetin desenvolupar‐hi un joc
adaptat a la filosofia i el tarannà de l'escola i, alhora, tinguin els elements necessaris que
afavoreixin el joc lliure mentre compleixen requisits bàsics de seguretat i salut.
3.1.

Trets identitaris de «L'hora del pati»


És un projecte transversal. Una de les comissions de l'AMPA que engega en un primer
estadi aquesta posada en marxa és la Comissió lmpulsa, que promou l'entesa i la recerca
d'activitats comunes entre els diferents integrants de la comunitat educativa (mestres, pares i
mares, nens i nenes, monitors ). Tot i això, passats uns mesos, es crearà ad hoc una comissió
mixta AMPA i escola per al projecte «L'hora del pati», que inclourà aquests diferents agents,
entre ells també la direcció del centre.

És participatiu. El pati és un espai comú que nens i adults utilitzem: tots tenim alguna
cosa a dir‐hi i alguna cosa al cap per a millorar‐lo. Partint d'aquesta premissa, i com que la
naturalesa del projecte és prou atractiva i les possibilitats de l'espai són infinites, considerem
que s'hi poden abocar tot tipus d'idees, proposades per nens i adults, que senten el pati com a
seu. Per tant, és un projecte que fa de la participació la seva raó de ser.

És cohesionador. La participació a «L'hora del pati» no només aconseguirà que el
disseny de l'espai millori, sinó que, a més, crea cohesió entre les famílies i els infants que
treballen junts per un bé comú.

És educatiu. La filosofia que hi ha darrere la remodelació del pati no és només el joc,
sinó el joc com a eina educativa. És a dir: el pati ha de fomentar i procurar que l'estona que els
nens i nenes estiguin al pati sigui el millor possible però també ha de ser una finestra per
ampliar les possibilitats educatives de l'aula. En aquest sentit, el pati és una extensió de la
classe i enriqueix les possibilitats d'aprenentatge des del moment en què activa el sentit
vivencial de molts continguts que s'aprenen a Infantil i Primària.

És viu. Tot i que, evidentment, la Comissió Pati té a priori idees fundades en
l'experiència personal i fins i tot professional, segons el cas de com podrien ser els nous
patis, no es fa un sol pas fins que el procés participatiu no es completa i, per tant, hi hagi sobre
la taula totes les idees que donen nens, pares, mares, educadors Només a partir d'aquí es
comença a dibuixar el nou pati. Per tant, el projecte és viu, és un procés creatiu en què tots els
que hi intervenen aprenen a mesura que fan. Hi ha uns objectius molt clars, però no hi ha un
project management preestablert, perquè sobre la marxa es van trobant idees, entrebancs, s'hi
afegeixen persones interessades en col·laborar‐hi És, en qualsevol cas, un projecte que
canvia, amb idees que canvien, i s'adapta al moment present i depenent de les forces creatives
i organitzatives que hi intervenen.
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És integrador. Un dels objectius generals d'aquest projecte és que tots els nens i nenes
de l'escola, siguin quines siguin les seves capacitats, se sentin còmodes al pati i aquest sigui per
a ells no només un espai d'esbarjo sinó també un lloc on millorar i enfrontar‐se a reptes.
L'escola Pau Casals té una comissió específica per a infants amb dificultats d'aprenentatge
anomenada CADA, que vetlla perquè es compleixin les necessitats educatives especials
d'aquests infants, tant a dins com a fora de l'aula, i això vol dir en tots els espais de l'escola. En
aquest sentit, el pati de l'escola comptarà amb les condicions òptimes d'adaptació per a
persones amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat psíquica i tindrà intervencions i
racons específics per a l'ús dels infants que ho necessitin.
3.2.

Objectius

L'objectiu del projecte «L'hora del pati» és dotar l'escola d'una infraestructura de patis que
millori l'actual i fer‐ho mitjançant un procés obert i participatiu que cohesioni la comunitat
educativa.
3.2.1. Generals

El pati ha de fomentar el joc. El joc inspira valors i és una excel·lent eina que ens ajuda
a aprendre com resoldre conflictes, a ser més autònoms, a expressar‐nos millor, a relacionar‐
nos millor amb els altres, a ser més creatius El pati és l'espai de joc per excel·lència dels
infants i, per tant, s'ha d'aconseguir que tingui el màxim nombre d'espais promotors de
diverses formes de jugar i que puguin adaptar‐se a la personalitat dels infants, a diferents
realitats, a diferents grups d'amics, tarannàs i preferències.

El pati ha de ser inclusiu. L'espai físic del pati ha de facilitar la convivència entre els
diferents tipus d'estudiants que hi ha a l'escola i, sobretot, entre sexes. Ha de promocionar
activitats de lleure que permetin la participació de nens i nenes indiferentment, de manera que
el pati realment se senti com un espai de tots.
Actualment, hi ha moltes diferències entre els nens i les nenes en els jocs que practiquen quan
són al pati. Hi ha, també, molt més espai del pati per als jocs reglats esportius, sobretot
aquests més seguits pels nens, que per joc simbòlic, més practicat per les nenes.

El pati ha de ser un espai de llibertat. El pati és l'espai de l'escola on l'infant se sent
lliure i, justament, és aquesta llibertat la que es busca incentivar. No totes les activitats que es
fan al pati han de ser dirigides ni proposades per mestres ni monitors, sinó que l'infant ha de
poder tenir la capacitat de proposar i de crear ell mateix, encara que tingui un adult a prop que
el pugui ajudar quan ho necessita.
La llibertat d'escollir i de prendre decisions sobre com es vol jugar i amb qui es vol jugar
potencia la seguretat i l'autoestima dels infants.

Ha de ser un lloc segur. Per aconseguir que el joc sigui lliure i l'infant pugui proposar i
expressar la seva creativitat, el pati ha de complir uns requisits de seguretat que, en cap cas,
poden ser només estàndard, sinó que s'han d'adaptar a les característiques de l'espai i de
l'escola. I, evidentment, el pati ha de complir les normes bàsiques de seguretat que demanen
totes les activitats que s'hi realitzen.
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3.2.2. Específics

Instal·lació d'un tendal. L'escola Pau Casals té un pati totalment urbà, col·locat a
l'entrada d'un edifici situat entre mitgeres al barri de Gràcia. La seva orientació sud fa que les
seves condicions climatològiques, especialment a l'estiu, provoquin fatiga en molts alumnes i
mestres, que es queixen reiteradament de l'excessiva calor, que en els moments del migdia i en
els mesos de juny i juliol (quan es porten a terme els casals d'estiu oberts a tot el barri)
registren mitjanes d'entre 45 i 50 graus. Sovint, la calor excessiva fa, fins i tot, que alguns
mestres i monitors hagin preferit fer activitats a dins l'aula o al gimnàs per evitar la calor tan
directa en els mesos on aquesta és extrema.
D'altra part, el pati té a sota el pàrquing de l'edifici del costat, amb la qual cosa, l'ombra natural
és totalment impossible: amb prou feines hi viuen els pocs arbres que hi ha en els laterals. Els
arbres que podrien fer l'ombra necessària perquè hi haguessin unes condicions òptimes de joc
a l'estiu no poden arrelar i, per tant, és inútil plantar‐los.
Des de fa 10 anys Garbuix, l'entitat de lleure que va néixer al Pau Casals i que treballa
organitzant conjuntament amb l'AMPA l'espai de migdia i les activitats extraescolars, dóna
servei també a casals d'estiu a altres infants del barri. Per tant, l'escola roman oberta per donar
serveis al barri fins el 31 de juliol. En aquest mes les condicions i la calor són tan extremes que
constantment es veuen obligats a canviar o substituir activitats per tal de poder garantir la
salut dels nens i nenes.
La solució a la manca d'ombra passa per la col·locació d'un tendal al pati de Primària que, igual
que el tendal que hi ha al pati de dalt, garanteixi l'ombra necessària per a poder dur a terme les
activitats de l'escola i del pati.

Adquisició i organització de material lúdic. Actualment, el Pau Casals no disposa de
material lúdic que es pugui desar i que constitueixi una font de diversió i de creació de racons
de joc i de joc simbòlic. Tot el material que existeix està destinat a la realització d'activitats
esportives futbol, hoquei, bàdminton, etc. que, a partir de segon cicle de Primària, fan que
se separin molt les activitats entre els nens i les nenes.
Els infants demanen, en tot el procés de creació que hem dut a terme, material de joc que els
permeti fer volar la seva imaginació i que sigui fàcilment manejable, guardable i combinable
amb les altres activitats esportives que es realitzin. Els infants demanen «racons»: llocs per
amagar‐se, terra, espais naturals, poder fer una cabana o muntar un teatre, poder‐se disfressar
o poder fer música. El material que ara mateix es desa al petit magatzem que hi ha al costat del
gimnàs no els permet fer el joc que demanen.

Potenciar el pati com a extensió de l'aula. El pati és el lloc on es pot experimentar tot
allò que l'aula no permet per raons òbvies d'espai i per les limitacions pròpies d'un espai
tancat. El pati, en canvi, és un excel·lent camp d'operacions, si està ben organitzat, per
observar, per explorar, posar en pràctica metodologies apreses.
En definitiva, el pati ha de convertir‐se en un espai educatiu, en una «aula activa», en el lloc
per excel·lència on experimentar amb allò que s'aprèn. De sobres és coneguda la necessitat de
l'experiència, del coneixement viscut, per aconseguir que els continguts s'assimilin: l'espai del
pati donarà aquesta gran oportunitat.
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A banda, aquest aspecte del pati és important per implicar els mestres i monitors, perquè
prenguin un rol actiu, proactiu i dinàmic en l'espai de pati i l'incorporin en el currículum
educatiu.

Reorganització de la superfície del pati. Segons les enquestes que es van realitzar a la
primera fase del projecte fase d'anàlisi per saber com és el pati que tenim la utilització de
l'espai central del pati, la pista, és molt desigual entre els nens i les nenes. Els nens,
majoritàriament, fan servir la pista que ocupa més d'un 70% de la superfície de tot el pati,
mentre que les nenes i els nens no interessats en l'esport s'agrupen en el 30% restant.
Per tant, és important reorganitzar la superfície del pati, donant més espai als jocs que no
siguin esportius. Incentivar el joc simbòlic i els racons és un dels objectius de la reforma.

Elements naturals contra el gris del pati. Com hem esmentat ja en diferents ocasions,
la morfologia dura del pati i el fet que a sota hi hagi un aparcament no permet que s'hi plantin
massa arbres ni que hi hagi verd. Essent que no només el terra de la pista, sinó les parets, les
zones del gimnàs del menjador, els accessos al pati, etc. són de color gris ciment, l'alumnat en
general, tant a les enquestes com després han expressat a la fase creativa, reivindica color i,
sobretot, elements naturals en qualsevol de les seves formes (arbres, un sorral, jardins a les
parets, més horts ).
Qualsevol acció que proporcioni enmig del gris de la ciutat la connexió necessària amb els
elements naturals (terra, aigua, sol, plantes, arbres ) és desitjada i celebrada, tant pels
estudiants com pels educadors i les famílies.
3.3.

Destinataris

Els destinataris del projecte són, en primer lloc, els nens i nenes de l'escola del Pau Casals. Ells
són la raó de ser de l'escola i, per tant, són els que viuran i gaudiran la nova experiència del
pati. Ells, i els de pròximes generacions que podran gaudir realment d'un pati remodelat i
acollidor.
En segon lloc, la millora del pati serà també un al·licient per als educadors de l'escola i per la
direcció. No només serà més agradable, sinó que, a més, motivarà a aplicar noves maneres
d'aprendre atès, que, com hem dit, el pati es pot convertir en una extensió de l'aula. S'ha
d'aplicar una nova mirada al pati.
En tercer lloc, els nous patis seran també per a les famílies que cada dia fan servir el pati quan
entren a deixar i a recollir els infants, i sobretot també a les festes, fires i activitats lúdiques i
esportives que s'hi organitzen. En el cas de l'escola Pau Casals, amb una intensa activitat de les
famílies, el pati és un lloc de trobada i de creació de comunitat.
Per últim, el nou pati és també per als nens i nenes i les famílies del barri. El districte de Gràcia
podrà aprofitar, a través de programes com el del Patis Oberts, un espai que no només sigui
una pista. Tindrà pista, però a més serà un pati molt més versàtil, més en la línia de les places i
els parcs que permeten tot tipus d'expressió lúdica.
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3.4.

Metodologia

La metodologia d'aquest projecte és eminentment participativa i segueix la suggerida a
linforme de la Fundació Jaume Bofill Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives.
o

Fase 1  QUIN PATI TENIM. Diagnostiquem el nostre pati

En aquesta primera fase, es va buscar tenir un diagnòstic del pati, saber de forma «científica»
quins eren els seus punts forts i quines les seves mancances, i fer‐ho a partir de les opinions i
aportacions de totes aquelles persones que fan servir el pati: mestres, pares i monitors de
Garbuix, l'entitat de lleure que gestiona a l'escola el temps de migdia i les activitats
extraescolars. Per a fer‐ho, vam seguir els següents mètodes:
a) Observació dels patis de l'escola, a partir d'uns criteris definits prèviament.
b) Enquestes a l'alumnat, als monitors i mestres i a les famílies de l'escola.
c) Junta temàtica del pati, on es fa un retorn de les observacions i de les enquestes, amb una
exposició extensa i detallada sobre les característiques del pati actual i les opinions de tota
la comunitat educativa. La Imma Marín també va fer reflexionar, a partir de jocs i d'una
metodologia participativa, sobre la importància del joc i els seus valors.
d) Formació als mestres i monitors, impartida per lImma Marín, sobre el pati i les seves
oportunitats educatives.
o

Fase 2  QUIN PATI VOLEM. Dissenyem el nostre pati

Aquesta fase ens permet, a partir del coneixement sobre el nostre pati de la fase anterior,
decidir quin pati volem, i dissenyar‐lo, per acabar tenint un dibuix de com serà el pati
finalment. Les metodologies que s'empren són les següents:
a) Jornada creativa, un diumenge al matí, on els infants i les seves famílies van poder expressar
(i crear) el pati que els agradaria tenir.
b) Sessions de treball i formació amb mestres i monitors de Garbuix sobre quin pati volen.
c) Treball a l'aula i a l'espai de migdia el pati que volen els nens i nenes, amb tot tipus
d'activitats. En aquest sentit, els monitors de Garbuix van tenir un paper molt actiu, fent
propostes alternatives i valorant‐les durant dues setmanes.
d) Anàlisi i filtratge de totes les propostes provinents de les accions anteriors, a partir del
treball de les subcomissions i experts en diferents aspectes que intervenen al pati.
e) Petites jornades «creatives», en petits grups i subcomissions de tècnics/experts per intentar
adequar les idees a la realitat que tenim, tant a nivell d'espai, com de possibilitats i de
pressupost.
f) Elaboració de la proposta final.
g) Jornada de retorn i explicació de la proposta final.
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o

Fase 3  Reconstruïm el nostre pati

Un cop tenim el dibuix final de com serà el pati, que hem decidit entre tots, hem de construir
aquesta proposta. Aquesta fase serà la més llarga, ja que inclou tant petites actuacions, que
estem fent amb un equip de manetes, persones aficionades al bricolatge, també amb tallers i
jornades de construcció col·lectiva, amb els infants i les seves famílies. Però també inclou obres
de major envergadura, que caldrà pactar amb el Consorci dEducació de Barcelona, per al seu
finançament.
Per això, la plantegem com un projecte en construcció. Durant el curs 2016‐2017 avançarem en
paral·lel en la construcció de petits racons al pati, ladquisició de material de joc, tallers de
fusteria o de construcció despais dexperimentació , cuinetes, etc., però també en la
negociació amb les administracions i la recerca de finançament, tant públic, privat com de co‐
mecenatge. Tot això, amb un esforç important per donar a conèixer el projecte entre els
professionals, la comunitat educativa i la població en general.
o

Fase 4  Celebrem el nou pati

L'última fase, i no menys important, és la de celebració, inauguració i reconeixement de la feina
feta que, evidentment, es farà amb una festa.
La intenció serà donar a conèixer el nou espai; informar i difondre les possibilitats d'aquest;
crear consciència que és un triomf de tots i que tots ens podem permetre, a partir d'ara,
gaudir‐lo; crear consciència que és un bé comú que roman en el temps i que també en
gaudiran properes generacions.
Com que la fase de construcció es preveu llarga, les festes de celebració seran recurrents, cada
curs, per reconèixer la feina feta i celebrar tot allò aconseguit.
3.5.

Equip de treball

Originalment, l'equip de «L'hora del pati» érem un conjunt de 12 pares i mares de diferents
cursos d'Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà. Alguns d'ells formaven part de la Comissió Agenda 21
per fer una escola més verda i d'altres de la Comissió Impulsa, l'objectiu de la qual és la
realització d'activitats i projectes transversals i que impliquin tota la comunitat educativa.
Aquest primer grup, poc a poc, s'ha fusionat i convertit en Comissió Pati. A la comissió s'hi han
afegit mestres i la direcció del centre, de manera que ara mateix és una comissió mixta.
També s'hi ha afegit de manera molt activa l'equip de monitors de Garbuix, en el procés
general i en accions puntuals.
Paral·lelament, s'ha buscat l'assessorament de lImma Marín, directora de Marinva, que s'ha
incorporat a moltes de les sessions del grup i que ens orienta en moments puntuals del
projecte.
Com que l'equip és prou gran i les tasques a realitzar s'han ampliat i cada cop són més
específiques, l'equip està repartint forces en diferents subcomissions: Memòria, Finançament,
Jornada creativa, tècnics/arquitectes, manetes...
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4. FFASES DELL PROJECTE
4.1.

REALITZA
ADES DURAN
NT EL 2015
4.1.1. Faase 1  QUIN
N PATI TENIM
M. Diagnostiq
quem el nosttre pati
4.1.1.1.

Objecctius

L'objeectiu d'aqueesta primera fase, que ees va desenvvolupar entre els mesoss d'abril i ma
aig de
2015, era obtenirr un diagnòsttic precís de com són elss patis de l'esscola i, sobreetot, què hi passa.
p
eflexió i, possteriorment, de «construcció»,
Aqueest diagnòsticc ens serveixx de punt de partida de re
en el sentit més ampli.
a
L'acurada observvació dels pa
atis ens perrmet detectaar els punts forts (que n'hi ha!) qu
ue cal
manttenir i/o poteenciar, i els punts
p
febles qque cal capgirar, transforrmar o eliminnar.
4.1.1.2.

Eines

Per o
obtenir aqueest retrat de
els patis, s'hhan utilitzat una sèrie de materials elaborats des
d de
l'AMP
PA:
a)

Grraelles d'obsservació i fottografies:

Un eq
quip integratt per un tota
al de 13 perrsones (4 me
estres, 4 monitors i 5 pa res i mares) es va
ocupaar d'observaar durant uns dies tot al lò que passaava als patiss, tant a les hores del pa
ati del
matí (dins la jorn
nada lectiva) com al pati del temps de
d migdia (gestionat perr l'AMPA‐Garrbuix).
Aqueesta observació es va recollir en unees graelles que
q contenie
en més de 1100 ítems i de
d les
qualss en posem
m una petita
a mostra (vvegeu‐les se
enceres a l'annex 5), a fi de poder‐la
sistem
matitzar i alh
hora extreure'n dades ell més fiabless i reals possibles. Es vann realitzar un
n total
de 300 observacions.

Fitxa dd'observació del pati
p de Primària.
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bé es va dur a terme un detallat repoortatge fotoggràfic de la situació
s
actuaal dels espaiis i les
Tamb
install·lacions. En les següentss fotografiess es mostra les
l dinàmiqu
ues de joc acctuals als pa
atis de
l'esco
ola (vegeu més fotografie
es a l'annex 115).

INFA
ANTIL
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PRIM
MÀRIA
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b)

En
nquestes a to
ota la comunnitat educativa:

j sigui en fo
ormat paper o en formatt digital, una
a enquesta a tota la comunitat
Es va fer arribar, ja
educaativa a fi de recollir imprressions de m
mestres, mo
onitors, alumnes i famíliees. Es van ela
aborar
enquestes diferen
nts segons el
e col·lectiu eenquestat (m
mostrem aquí l'enquesta per a les fam
mílies,
u les que es van
v passar als alumnes i als mestres i monitors a l'annex 6).
vegeu





EEducació Infantil: Es va feer treball a l'aaula i es va re
ecollir en un a enquesta única.
ú
E
Educació
Prim
mària: Es va rrecollir un to
otal de 302 enquestes.
M
Mestres
i monitors: Es va n recollir 32 enquestes.
Famílies: Es van
v recollir 1552 enqueste
es.
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Enquesta a les
l famílies.

c)

Bu
uidat de doccuments tècnnics i normattius:

dat de docum
mentació divversa de l'esscola (PEC, Normativa,
N
eetc.) per veu
ure en
Es vaa fer un buid
quinss termes hi apareixia el pati. Vam cconstatar qu
ue el pati ap
pareixia citatt en molt poques
ocasions, ja sigui a nivell tècnic, normatiuu i, no cal dir‐ho, formatiu. Podem aafirmar que el
e pati
n gran oblida
at». Això ens referma en la seva reivin
ndicació com
m espai educa
atiu.
de l'eescola «és un
d)

El testimoni d'altres escol es:

Vam fer una recerca i contacttar amb escooles (ja siguin
n del mateix perfil que laa nostra o no
o) que
upat o estiguessin duent a terme pro
ojectes simila
ars, o relacioonats amb elss usos
havieen desenvolu
i morrfologia del seu pati. Vam recollir el seu testimo
oni i això ens permet doocumentar‐n
nos de
com s'ha dut a teerme tot el procés
p
de traansformació: parts implicades, lideraatge del projectes,
presssupost, fases
4.1.1.3.

El pati que tenim

mb les einess descrites, i després d'unn acurat anàlisi de
A parrtir de tota laa feina desen
nvolupada am
les daades obtingu
udes, arribem
m a la descrippció i diagno
osi que es dettalla a continnuació.
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i.

Descripció

L'esco
ola Pau Casaals Gràcia disposa de doos patis, un per
p a Educacció Infantil, ssituat al terrat de
l'edifici, i un per a Educació Primària, situaat a l'alçada del carrer Le
egalitat.
És im
mportant tam
mbé diferenciar el que és el «pati de matí»
m
(dins de
d l'horari lecctiu, de mitja
a hora
de du
urada) i el «pati
«
de miggdia» (en hoorari no lectiu, de dues hores i mitjaa de durada
a). Del
primeer n'és respo
onsable l'equ
uip docent dee l'escola, mentre
m
que del segon se'nn fa càrrec l'A
AMPA
a travvés de l'equip de monitors que té conntractat per al servei de menjador.
m

PATI D'INFANTILL
Superfície to
otal del pati

.707 m2

Superfície so
ota coberta

...94 m2 (ocupa el 13,3
3% del pati)

Superfície so
ota tendals

. .103 m2 (o
ocupa el 14,6%
% del pati)

Aqueest pati està dotat de tres estructuress de joc que compleixen tots els reqquisits pel qu
ue fa a
la no
ormativa vigeent en matè
èria de segu retat. Són una
u caseta, un
u vaixell i uun pont de fusta,
install·lats tots trees sobre llose
etes de cautxxú.
Tamb
bé hi ha jard
dineres amb
b plantes, m otos i triciclles, i una sè
èrie de colum
mnes estruccturals
pintades de colorrs.

Plànol ddel pati d'Infantill.
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parets d'aqueest pati estan
n decorades amb pinture
es murals qu
ue recreen am
mbients dife
erents:
Les p
una sselva, una plaatja, un mar amb un vaixxell pirata, el cosmos

Usuariis
Durada
Activittats

Al matí

Al migdia

151
1 alumnes (83
3 nens / 68 ne nes)
4 mestres
m
30 minuts
No dirigides.

84 alumnes (49 nens / 35 nennes)
6 monitors
m
2 hores
h
i 15 minuts
 Dilluns:
D
joc lliu
ure
 De
D dimarts a dijous: joc lli ure, tallers i racó
de
d contes
 Divendres:
D
jocc lliure i jocs ddirigits

Less motos estan reservades alls
alumnes d'EI 3.

Un
n dia o dos a la
a setmana, neens i nenes de
e 5è i
6è pugen a jugar amb els alum
mnes d'Infantil.

PATI DE PRIMÀRRIA
Superfície to
otal del pati
Superfície pista
Superfície po
orxo
Superfície ad
ddicional*

.1.582 m2
...

% del pati)
589 m2 (ocupa el 37%

.. ..206 m2 (ocupa el 13%
% del pati)
..... ..316 m2

*Me
enjador Educacció Infantil i gim
mnàs, que sutilitzen per fer
talle
ers de manualiitats, de dansa
a, de jocs de taula i altres
dura
ant el pati del m
migdia.

A
A. Caracteríístiques tècniiques i descri
ripció:
Aqueest pati, de fo
orma rectangular, que occupa tota l'aamplada de la façana possterior de l'e
edifici,
consisteix bàsicam
ment en una pista espoortiva i els espais
e
que es generen aal seu voltan
nt. Cal
destaacar l'àmplia zona porxad
da que pertaany a l'edifici, també en tota la seva amplada, i també
t
la zona elevada i arbrada a la banda exxterna, la que dóna al carrer. Deixxant de band
da les
porteeries (2), les cistelles de bàsquet (4)) i els bancs (3), no hi ha cap altre equipamentt fix al
pati. Alguns muraals decoren els
e murs inte riors.
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Plànol del pati
p de Primària.

Al matí

Al migdia

Usuariis

325
5 alumnes (17
77 nens / 148 nenes)
6 o 7 mestres

Durada
Activittats

30 minuts
No dirigides.

284
4 alumnes (15
58 nens / 126 nenes),
de forma esglaonada
9 monitors
m
2 hores
h
i 15 minuts
No
o dirigides i tallers.

Rep
partiment de la pista esporrtiva per
dia i cicle amb du
ues pilotes peer curs.

Elss divendres hi ha jocs preparats pels
mo
onitors.

Dim
marts i dijouss no es pot jugar a
pilo
ota.

Repartiment de
e la pista espportiva per dia
d i
cicle.
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B. Funcionalitat:
L'esbarjo dels infants no és l'únic ús del pati. En destaquem els següents:
1)

Classes d'Educació física

Les classes d'educació física tenen una durada d'1 hora. Els grups són de 24‐25 alumnes i les
imparteix un sol mestre.
Cada classe fa 2 hores setmanals en dos dies i horaris diferents.
Segons l'horari, les classes d'Educació Física ocupen el pati totes les hores lectives de la
setmana, menys dues.
2)

Entrades i sortides

Cada matí entren pel pati 325 alumnes (alumnes de Primària) i cada tarda n'hi surten 424
(alumnes de P4, P5 i Primària).
A l'hora de la recollida, els familiars recullen els nens i nenes dins del pati.
La durada de l'entrada és d'uns 10 minuts i la de la sortida, d'uns 15 minuts.
3)

Festes: Organitzades per l'escola o l'AMPA

Al llarg del curs, l'escola viu diverses activitats festives al pati: la Castanyada, el Carnestoltes, les
Danses, els Jocs Florals
L'AMPA també utilitza aquest espai per dur‐hi a terme les festes de Nadal, la Festa Major i el
Sopar de Carmanyola.
És important disposar d'un espai diàfan per donar cabuda a un volum tan gran de persones.
4)

Activitats extraescolars i casal d'estiu

Algunes de les activitats extraescolars per als infants que organitza l'AMPA també es
desenvolupen al pati: patinatge, futbol
El casal d'estiu també compta amb el pati per dur a terme les seves activitats.
5)

Activitats externes

La pista esportiva té un ús lúdic i esportiu per a pares i mares de l'escola, i també hi ha l'opció
de cedir‐la a d'altres entitats esportives per als seus entrenaments.

ii.

Diagnosi

Una àmplia majoria de les famílies fa una valoració general entre mitjana i baixa dels patis de
l'escola. Gairebé la totalitat dels mestres i monitors voldrien canviar coses del pati, tant a
Infantil com a Primària. En general, infants, monitors i mestres valoren pitjor el pati de baix
(Primària) que el de dalt (Infantil).
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EL PATI D'INFANTIL
Als nens i nenes d'Educació Infantil els agradaria que el pati tingués un sorral. Moltes famílies i
la majoria de mestres i monitors d'Educació Infantil també proposen un sorral al pati d'Infantil.
D'aquest pati es valora molt positivament que hi hagi ombra, la presència de plantes, els
murals de colors, la diversificació de les zones de joc i la varietat de racons, així com els grans
elements de joc, la caseta, el vaixell i el pont de fusta.
Es tracta, en conjunt, d'un pati prou ben valorat, però que cal vetllar per mantenir‐lo en bones
condicions i per anar‐hi implementant millores, nous recursos i noves propostes per assolir
encara una millor qualitat de joc i convivència.

EL PATI DE PRIMÀRIA
Pel que fa al pati de Primària, pràcticament la meitat dels pares i mares de l'escola diuen que el
pati hauria de tenir més arbres, zones verdes i menys ciment. Hi estan d'acord vora dos terços
dels mestres i monitors. Els infants de Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior demanen més
arbres i que aquests facin o que hi hagi més ombra. També reclamen que el pati sigui més
alegre i amb més color.
L'espai del pati que més els agrada, a més de la meitat dels infants de Cicle Mitjà, és la pista
esportiva. El que menys agrada a gairebé la meitat de les nenes del mateix cicle és la pista. Els
percentatges d'acceptació de la pista entre nens i nenes són similars a tots els cicles.
A la meitat de les famílies que han contestat l'enquesta no els agrada que la pista esportiva
sigui l'espai dominant del pati de baix. Només una quarta part dels nens i nenes fan servir la
pista central a l'hora del pati, mentre que l'altre 75% es distribueix per la resta d'espais
(voltants, porxo ). 9 de cada 10 infants que fan servir la pista són nens. La pista és, per tant, la
zona preferida pels nens, però no per les nenes. A Cicle Inicial, per exemple, prop de la meitat
dels nens diuen que el lloc on més els agrada jugar és la pista. En canvi, només un 3% de les
nenes diuen que és el seu lloc favorit. Aquest percentatge és també molt similar a la resta de
cicles.
La intervenció més freqüent de mestres i monitors al pati és per resoldre conflictes. Segons els
mestres i monitors, el futbol i les pilotes en general són la primera font de conflicte al pati de
Primària (al d'Infantil ho són les motos). Una tercera part de les nenes de Cicle Mitjà diuen que
no els agrada la pista per l'ús que es fa de la pilota: reben xuts, pilotades, etc. La percepció és
que les principals coses negatives del pati passen a la pista. Ho expressen així: «No puc passar
pel mig de la pista perquè puc rebre una pilotada», «Em prenen la pilota», etc.
A grans trets, les principals conclusions que en podem extreure és que aquest pati està mancat
de verd i que pateix per l'excés de ciment. Concretament pel protagonisme de la pista
esportiva, que és de ciment, a l'espai central, que condiciona la resta d'espais. Aquesta
supremacia de la pista condiciona el joc d'una manera sexista, potenciada per la manca
d'alternatives en els laterals i altres zones de joc.
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d canvi per part
A les enquestes ja apareixen les primeress propostes de
n propostes creatives i diverses: Una
U
de les més
dels infants. Són
oc de descobberta amb estructures i terra
t
repettides és tenir zones de jo
de go
oma.
4.1.1.4.

Junta temàtica deel pati

La preesentació deels resultats de
d la fase dee diagnosi (ve
eure annex 10.1),
1
així com l'explicacció del projecte a la com unitat educaativa, es va fe
er en
AMPA el dia 5 de juny de 2015. Va
V ser una junta
j
una JJunta de l'A
temàtica que ess va plantejjar com unaa jornada de
d participació i
n el
sensibilització i que va suposar uun punt d'inflexió en
desen
nvolupament del proje
ecte. A fi dde promoure una màxima
assisttència a aqu
uesta Junta,, es va fer una mobilittzació prèvia
a un
diven
ndres a la tarda, amb po
ortes obertess i activitats de joc al pati de
Primàària. També es va fer arribar a les famílies un vídeo publiccitari
elabo
orat per la mateixa
m
com
missió i es vvan distribuirr punts de llibre
l
convo
ocant a la jorrnada del dia
a 5.
Punt dde llibre convidan
nt a la
partici
cipació.

Víddeo «Benvinguda
a a L'hora del patii»: https://www..youtube.com/w
watch?v=sf5VDFU
UE1bM
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En aq
questa jornad
da es van mo
ostrar els ressultats de less observacion
ns i enquestees, així com un
u
vídeo
o elaborat peer a l'ocasió amb
a
el testim
moni dels inffants de l'escola.

Vídeoo «Ells opinen»: https://www.you
h
utube.com/watchh?v=Jh4GY2hcznA
A

Vam comptar am
mb la presènccia de l'asse ssora Imma Marín, que ens va oferiir una xerrad
da per
e joc inclosa (veure anneex 10.2).
reflexxionar sobre la importància del joc, aamb sessió de
La sessió va finalitzar convidant els assisteents a deixarr una frase amb una prim
mera impresssió, un
primeer «somni» de
d com voldrien que fos el pati, què voldrien que
e hi passés. En vam reco
ollir 61
i, maajoritàriamen
nt són somnis de llibe rtat, de nattura, d'expre
essió, de coolor, de sorpresa,
d'emoció De po
ossibilitats! (vveure annex 10.3).
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ue vam enviar a les fam
mílies i, apro
ofitant
Aqueesta jornada es va recollir en un peetit vídeo, qu
l'imm
minent tempss de vacance
es i potser vviatges i sortides, o almenys una micca de descon
nnexió
de lees rutines haabituals, es va
v suggerir qque les mirades s'obrissiin a possiblees espais, acccions,
q es pogue
essin traslladdar als patis del Pau Casa
als. Es va donnar, així, el tret de
activiitats, jocs que
sortid
da a la següeent fase del projecte.
p

Víddeo «Junta temàttica del pati»: htttps://www.youtuube.com/watch??v=qQrqAPRbtHE

4.1.2. Faase 2  QUIN
N PATI VOLEM
M. Dissenyem
m el nostre pati
p
Després de l'estiu i un cop començat
c
el curs, quan ja teníem una bona obsservació del pati i
havíeem recollit l'opinió de tota
t
la com
munitat educcativa. Quan ja havíem retornat aq
questa
diagn
nosi als parees i mares, mestres i m
monitors i haavíem mobilitzat tothom
m al voltant de la
necesssitat de can
nviar el patii i de donarr‐li una funcció lúdica i educativa,
e
vaam iniciar la
a fase
creativa o de dissseny.
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Aqueesta fase com
mença amb un període d''obertura per recollir el màxim
m
de proopostes posssibles,
i té els objectius següents:
s





Fomentar la imaginacció i la creativvitat
Recollir el
e màxim de propostes
p
Oblidar els
e límits
Fomentar un esperit positiu sobrre les possib
bili‐
ortunitats al pati
p
tats i opo

Aqueesta fase dobertura es concreta
c
en un ric treball a
en una graan quantitat de
lesco
ola, que ha desembocat
d
propo
ostes, i unaa jornada participativa amb totes les
famílies.
4.1.2.1.

Jornad
da participattiva creativa
a

ativa obertaa a totes les
Una gran jornada participa
famílies tenia l'o
objectiu de fer reflexionnar de manera
lúdicaa i divertida sobre aquellles qüestionns o temes clau
que h
havien anat sortint
s
a la diagnosi:
d
el vverd i la natu
ura,
els raacons, les acctivitats i el color. I, alhhora, poder fer
propo
ostes sobre què
q voldríem
m que hi passsés al pati.
Com sempre fem
m, els dos divendres aanteriors, a la
sortid
da de l'esco
ola, es va aprofitar perr engrescar les
famílies perquè s'animessin
s
a venir a la j ornada, que
e es
e novembre al matí.
va celebrar el diumenge 22 de
Per eengrescar i mobilitzar
m
les famílies vam
m posar mússica
al pati, vam repaartir punts de llibre info rmant sobre
e la
o
materrial per dur a terme jo
ocs
jornaada i vam oferir
diversos.
Però ja abans, vam
v
exposar per l'escolaa una sèrie de
fotoggrafies que tenien per objectiu «oobrir la men
nt»,
donar idees sobrre què podria haver‐hi aal pati i quin
nes
activiitats podrieen desenvolupar‐s'hi. TTambé es van
v
enviaar diversos missatges
m
motivant a partticipar, un d'e
ells
amb un vídeo am
mb idees per «obrir la me nt».

Punt de llibre
l
convidant a la participació.
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Víídeo «Obrim la ment»:
m
https://ww
ww.youtube.com/
m/watch?time_co
ontinue=1&v=t47
7BJWMrSA0

La jorrnada, que va
v comptar amb l'assistènncia de la Consellera d'Ed
ducació del ddistricte de Gràcia,
G
la Sraa. Marta Duñ
ñach, va tenir una bonísssima respostta de les fam
mílies, amb u na participació de
150 p
persones.
Es va començar amb
a
una breu
u presentaci ó i tot seguitt un petit reccordatori dell diagnòstic que
q ja
ada del 5 dde juny: obsservació delss patis i ennquestes. De
esprés
s'havia presentatt a la jorna
d'exp
plicar als assiistents la din
nàmica de laa jornada, ess van fer un parell d'exerrcicis divertits per
fomeentar la creattivitat i, tot seguit, vam baixar cap al
a pati on less famílies am
mb els seus fills
f es
van d
dividir en 8 grups amb un
n dinamitzaddor o dinamittzadora cada
a un. A la jorrnada, també
é hi va
particcipar activam
ment l'equip de monitorss de Garbuix..
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Cada una de les activitats te
enia un dobble objectiu: fer reflexionar sobre u n tema de forma
ntre pares i fills
f i, en seggon lloc, reco
ollir proposte
es dels alum
mnes i de les seves
lúdicaa i amena en
famílies al voltan
nt d'aquell te
ema. Per aixxò, els particcipants tenie
en a l'abast unes butllettes de
e vam anomeenar «caixes dels desitjoss».
particcipació i unees urnes, que
Cada un dels 8 grups van fer 5 activvitats simultàniament, a les qualss vam anom
menar
«estaacions» i quee van ser:
 ESTACIÓ
Ó DE LES CABANES:
C
EEspai per ju
ugar a consstruir cabannes amb divversos
materiaals, amb l'objjectiu de refllexionar i ferr propostes sobre
s
a què eels agradaria
a jugar
al pati (diferents
(
ele
ements, consstruccions, instal·lacions de joc amb què els agra
adaria
jugar).
Ó DE LA NAT
TURA: Espai d'experimen
ntació amb elements
e
naaturals posatts dins
 ESTACIÓ
de safates tapades,, per ficar‐hhi les mans sense mirarr i jugar a toocar els dife
erents
ar què són. PParal·lelamen
nt, es feia un petit taller dde jardineria
a, amb
materiaals i endevina
gots, teerra i llavors,, per endur‐‐se una plan
nta de record
d de la jornaada. L'objecttiu de
l'activitaat era reflexxionar i fer propostes per
p fer un pati
p més ve rd, un espai més
natural,, on el cimen
nt no sigui el protagonistaa.
 ESTACIÓ
Ó DELS RACO
ONS: Espai am
mb diferentss racons o am
mbients, on ees podia gaudir de
jocs diversos i d'exp
periències di ferents: un racó
r
de lectu
ura, un de deescans i rela
axació,
ocs de taula i un de músi ca. Es deixavva que la gen
nt es pogués moure lliure
ement
un de jo
per totts els racon
ns i estar‐s'hhi el tempss que volgu
ués. L'exper iència servia per
reflexionar i fer prop
postes sobree quins espais o ambientss diferents p odria tenir el
e pati,
p
d'e
espais (de jooc, de lectura, de
sobre com distribuir el pati enn diferents propostes
escans, de feer manualitatts, d'estudi ).
construccions, de de
Ó D'UNA NO
OVA MIRADA
A AL PATI: Espai
E
amb fo
otos de diferrents person
natges
 ESTACIÓ
(Spiderm
man, Doraem
mon, Lila, Ja mes Bond, Jedi o Dora l'Exploradoraa). S'havia de
e triar
un personatge i ima
aginar‐se el ppati ideal perr a aquell personatge: quuins jocs hi hauria,
h
com esttaria decorat, què hi haauria a cada racó o pare
et del pati El joc servia per
imaginaar‐se i fer pro
opostes del ppati des d'un altre punt de
d vista.
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D
Distribució de lees estacions pel pati de Primàriia

 ESTACIÓ
Ó DELS COLO
ORS: Per fer aquesta esttació, s'havia de pujar al pati d'Infantil, de
manera que totes le
es famílies ppodien veure
e com és el pati
p de dalt, (per cert, un
n gran
an posar quaatre cartoline
es de colors (blau,
(
groc, vvermell i verd) per
desconeegut). S'hi va
tal quee tothom hi escrivís o dibuixés se
entiments, sensacions, vvivències qu
ue els
evoquéss aquell colo
or. L'experiènncia servia pe
er reflexionar i fer propoostes sobre com es
voldrien
n sentir al pati (quins sentimentss, quines vivències, qu ines sensaccions
voldrien
n experimenttar al pati).
Un cop acabadees les activittats, que ereen lúdiques, però serviien per refleexionar sobre els
p
vam paassar a «disssenyar» el pati.
p
Tots elss grups tenien un
difereents aspectees clau del pati,
plàno
ol gran dels dos
d patis de l'escola i dissposaven de diferent matterial per co nstruir el pati que
volgu
uessin. El material era el següent: rettoladors i cerres de colors, revistes i paaper de diarri, cola
blancca, plastilina,, cotó fluix, paper
p
de sedda i de cel·lofana, llanes i tisores. En mitja hora, nens i
nenes, pares i maares es van posar
p
a treba llar plasman
nt totes les id
dees que havvien anat gen
nerant
nt tot el mattí, Així, donccs, vam acabbar la jornad
da amb 29 maquetes
m
dell pati que vo
olem i
duran
amb la proposta de grans idees, tot pleggat va demo
ostrar l'enorm
me imaginacció i creativittat de
totes les famílies..
Finalm
ment, vam cloure la jornada amb un pica‐pica.
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maquetes es van exposar al vestíbul dde l'escola pe
erquè tothom
m les veiés.
Les m

PRO
OPOSTES REECOLLIDES (vvegeu annex 11.1)







4.1.2.2.

Estació dduna nova mirada al pati: 117
Estació dde les cabane
es: 195
Estació ddels colors: 12
22
Estació ddels racons: 302
3
Estació dde la natura: 144
1
Maquettes: 29

Recolllida de prop ostes

A parrt de les pro
opostes aportades per lees famílies a la jornada creativa, a finals dany es va
trebaallar les propostes en làm
mbit escolar:
o

Els nens i nenes van treballar
t
a laula sobre el
e pati que vo
olien. A Infanntil es va tre
eballar
e dibuixos, pposteriormen
nt els i les mestres
m
en vaan fer un resum. A
oralmentt i a través de
Primària es va treballar en una aassemblea de delegats de tots els grrups. (vegeu totes
les propo
ostes a lanne
ex 11.2)

Autora
a: Ariana Rivas,, P5

o

A lespai de migdia els nens i nenes també van treb
ballar difere nts propostes de
mació del patti (annex 11..3), a partir de
d la setmana de transfformació del pati,
transform
una setm
mana en què es van fer cooses complettament diferrents a les haabituals: un dia
d de
guixos, un altre de música,
m
un a ltre de construccions, un altre dexpperimentació
ó amb
a pista
diferents materials... Tot això se nse activitatts dirigides i sense podeer ocupar la
amb jocs de pilota (ve
egeu‐ne les cconclusions a lannex 11.4).
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Jornada de joc amb guixos al pati de Primària, 4 de març de 2016
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o

En una sessió formativa dinamitzada per lImma Marín, els mestres van treballar també
quin pati volien i en van fer un resum (annex 11.5).

o

I també els educadors i educadores de lespai de migdia van pensar, en una sessió de
treball amb lImma Marín, què voldrien que hi passés al pati i, per tant, les seves
propostes de transformació del pati (annex 11.6).
4.1.2.3.

Formació per a mestres i monitors

Aquesta fase de disseny ha coincidit amb l'inici de la formació per als monitors de l'espai del
migdia i també per als mestres.
Les formacions han anat a càrrec de l'Imma Marín i està previst que se'n facin un total d'11
hores al llarg de tot el projecte.
La formació té per objectiu treballar els aspectes següents:







Importància del joc en el desenvolupament
Diferència entre joc i jocs
Aspectes bàsics del desenvolupament de la capacitat de jugar
Joc lliure i joc dirigit
Paper de l'educador
Escollir jocs per a cada moment

En les formacions es va començar fent una reflexió sobre els resultats de la fase d'observació
dels patis, es va treballar sobre què s'entén per pati educatiu i què vol dir joc lliure. I es va
treballar de forma creativa què s'imaginen i què els agradaria que passés al pati, pensant en el
significat i en les possibilitats del pati més enllà de la morfologia.
La formació també vol fer reflexionar sobre el joc en relació amb la tasca educativa a l'aula i al
pati com una oportunitat d'aprenentatge, més orientada cap als mestres.
La formació també ha inclòs les sessions de treball per definir quin pati volen, tant monitors/es
com mestres.
Amb els monitors actualment sestà treballant una proposta de materials lúdics a adquirir per
a lespai de migdia al pati, i que shan definit en base a uns criteris pedagògics treballats a les
formacions amb els mateixos monitors i monitores (que podeu consultar a lannex 12).
4.2.

REALITZADES DURANT EL 2016
4.2.1. Fase 2  QUIN PATI VOLEM. Dissenyem el nostre pati (continuació)
4.2.1.1.

Anàlisi i filtratge de les propostes

Amb linici del nou any, i amb una gran quantitat de propostes sobre la taula, vam continuar la
fase de disseny, però ja per començar a tancar i definir una proposta concreta.
Només amb la jornada creativa ja vam recollir 1.172 propostes i reflexions de les famílies, a les
quals calia sumar totes les que shavien fet a lescola, entre alumnes, mestres i monitors/es.
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Aqueesta fase, peer tant, era de
d sistematiització i sintetització. Fin
ns aleshoress, shavia ob
bert al
màxim
m, però callia veure qu
uines idees coincidien, posar‐les en
e ordre, veeure quines eren
possibles, quiness donaven so
olució als prooblemes que
e entre tots i totes havíeem identifica
at a la
de diagnosi i com les pod
díem ubicar aal pati.
fase d
Es vaan fer servirr diversos crriteris per fi ltrar les pro
opostes: pressupostaris, de segureta
at, de
legaliitat, d'espai, de compatib
bilitat. I, sobrretot, que do
onessin resposta a la diaggnosi inicial.
Vam sortir daqueest filtratge amb
a
un llista t dusos per als dos patiss a partir de les proposte
es dels
alumnes, mestress, educadors/es de migdiia, pares i maares, i que exxposem aquíí:

LLÍNIES GENEERALS DE MILLORA DELSS DOS PATIS
o

o
o
o
o
o

Uns pattis que propo
osin diferentss accions de joc, de moviiment i dinteeressos. Que
e
permetii que la diverrsitat dinfannts i la diversitat de situaccions vitals ddaquests in‐
fants hi puguin trobar el seu llocc i shi sentin
n bé.
v
més coolor i més om
mbra.
Uns pattis amb més verd,
Treure la centralitat de la pista ddel pati de baaix.
Proposaar una nova distribució
d
despais.
Definir racons
r
de jocc fixos i tambbé mòbils. Pe
el pati de baix quan es neecessiti ha de
quedar un espai ampli al mig.
Definir espais
e
i/o esttructures muultifuncions.

Q
Què volem que
q hi sentin
n al pati?
Llibertat, tranquil·litat, alegria, entussiasme, desco
oberta.
Q
Què volem que
q hi puguin fer?
1. Movim
ment: saltar, pujar,
p
baixar,, escalar, fer tombarelles, ballar, perddres, etc.
2. Tranqu
uil·litat: xerra
ar, estirar‐see, prendre el sol, llegir, etc.
3. Experimentar: amb
b sorra, aiguaa, gespa, ped
dres, música, llocs secretts, etc.
4. Imagin
nar: inventar històries i reepresentar‐le
es, amagar‐se, descobrir,, etc.
5. Contaccte amb la na
atura: poderr trobar elem
ments naturals.
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posta per al pati de
e Primària
Prop
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ó impulsora del projecte i lha traslladat a
Aqueest primer criibatge de less idees lha feet la comissió
una SSubcomissió darquitectes que sha enncarregat de
e fer un proje
ecte arquitecctònic a partir de
les prropostes i daaltres patis que
q ens inspi ren (vegeu annex
a
13).
4.2.1.2.

Elaboració del proojecte

Reuniió de treball dells arquitectes, 2 de març de 20016
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mat per 7 paares i mares de lescola, hhan valorat aquest
a
La Subcomissió darquitectes, un grup form
nat forma en un projecte arquitectònic real per alls dos patis.
llistatt de propostees li han don

Extret del butlletí Notes de
d lAMPA, núm. 144, març de 2016

El nou pro
ojecte arquitectòn
nic, que es pot co
onsultar complet a lapartat 8 daqu
uest document, prreveu els següentss canvis:

PATI DINFANTIL

PATI DEE PRIMÀRIA

Amb això, tenim ja una proposta de transformació del pati, que implica el següent:
 Tasques de millora, amb elements que permetran que es pugui fer una acció conjunta
de reconstrucció entre tots. Això ho farem a les jornades de «bricolatge», la primera el 27
de maig de 2016, però també durant tot el curs 2016‐17, on les famílies de l'escola, els
monitors i els mestres tindran un paper actiu i executor de l'obra.
 Tasques de millora per part de tècnics, amb altres materials i altres processos, fàcils,
però que no podran fer directament les famílies i caldrà de personal qualificat.
4.2.2. Fase 3  Reconstruïm el nostre pati
4.2.2.1.

Planificació de la reconstrucció

Com ja sha explicat, el nou projecte de transformació del pati, proposa tres tipus delements:
o
o
o

Materials i altres elements lúdics que podem adquirir
Materials que podem construir
Materials que hem dencarregar a professionals

Tots els elements del projecte shan valorat i situat en una daquestes categories.
La llista de materials de joc a comprar sha elaborat amb lajuda dels monitors i monitores de
lespai de migdia, a partir de les sessions de treball amb lImma Marín i ja shan adquirit una
bona pila de jocs i amb lajuda dels manetes estem construint una zona demmagatzematge.
I en aquests moments, dividim els nostres esforços en dues tasques:

Negociar amb les administracions per finançar i licitar aquelles actuacions que
requereixen una intervenció urbanística al pati: reubicar la pista poliesportiva al pati de
Primària, anivellar el terra del pati, reubicar la porta daccés al pati i per a la majoria de nens i
nenes, a lescola i, per últim posar paviment antilliscant tant al pati dInfantil com al de
Primària.

Negociar amb les administracions per finançar determinats materials: tendals, sorrals,
papereres.

Construir aquells espais o racons que podem fer nosaltres. Lobjectiu és convocar
diferents jornades de «construcció col·lectiva», és a dir, de «bricolatge», on s'aprofitaran les
habilitats i expertesa de les persones que formen l'escola: pares, mares, infants, mestres i
monitors per construir, entre tots, determinats elements que es posaran al pati.
4.2.2.2.

La Subcomissió de manetes

Un cop la Comissió Pati i la Subcomissió d'arquitectes han identificant aquells elements que
volem construir, sha fet una crida col·lectiva a aquells pares i mares voluntaris i voluntàries
aficionats al bricolatge perquè ens ajudin a construir determinats elements i a liderar els tallers
de muntatge de les jornades de bricolatge.
Amb els amants del bricolatge, hem elaborat i comprat tot el material per a la construcció i
muntatge que farem servir a les jornades.

La Subcomissió manetes preparant la jornada de construcció col·lectiva, 9 de maig de 2016

Els manetes, a part de guiar‐nos per a la celebració de les jornades, seran els encarregats de
donar continuïtat al projecte de construcció i preveiem que sigui una tasca que es vagi fent mes
a mes. Hi ha molta feina a fer: reubicar jardineres per fer un laberint, pintar lentrada a lescola,
fer un mur dexploració...
Preveiem al juliol continuar treballant (i aconseguir ampliar aquesta comissió) i de cara al nou
curs, fer‐ne més sessions.
4.2.2.3.

Jornada de retorn i construcció col·lectiva, 27 de maig de 2016
El divendres 27 de maig de 2016, un cop acabada lactivitat
docent, es va dur a terme la primera de les jornades de
construcció col·lectiva, on van ser convidades les famílies, els
infants, els mestres i els monitors.
El divendres anterior a la jornada, a lhora de la sortida dels
nens, es va fer la tradicional mobilització, amb música i
repartició de punts de llibre informatius, per convidar i
motivar el màxim de gent possible a participar‐hi.
Lobjectiu de la jornada era doble: duna banda, posar la
primera pedra, amb la construcció o instal·lació dalguns
elements de joc de forma conjunta; i, de laltra, presentar el
projecte a tota la comunitat educativa.
A fi de mostrar moviment i activitat, i alhora facilitar les
tasques de muntatge, la Subcomissió de manetes ja estava
enfeinada en el moment diniciar la jornada.
La presentació del projecte es va fer per separat per als adults
i per als infants:

Al menjador de primària es va dur a terme la
presentació encarada als adults. Als pares i mares, mestres i
monitors (uns 80 aproximadament) sels va explicar el projecte
arquitectònic, així com tot el treball fet per lequip de lespai
de migdia, i la situació actual del projecte. Les famílies,
mestres i monitors que van assistir‐hi van mostrar el seu
interès i aprovació amb preguntes i aportacions.



Al pati de primària shi va fer la presentació als infants, a través dun joc destacions:
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Els més de 100 nens que van participar‐hi es van repartir en 10 grups (es va intentar que
fossin equilibrats dedat i gènere). Cada grup tenia un acompanyant o guia adult, ja fos
mare, pare, o bé monitor. A cada estació hi havia també un adult responsable de
lorganització de la prova.
Cada grup havia de passar per totes les estacions, on després de realitzar una petita prova o
joc, aconseguia uns determinats fragments dimatges del futur pati, tant dinfantil com de
primària. Lobjectiu a la prova o estació final era construir els trencaclosques amb aquests
fragments dimatges, de manera que els infants veiessin aparèixer gradualment davant dels
seus ulls com es planteja el nou pati. Un cop reconstruïdes les imatges, cada nen hi va posar
una figura de Playmòbil que havia dut de casa a petició de la comissió, i també
construccions fetes amb Lego, imitant estructures de joc o grades, dotant així les imatges de
volum.
El joc va incloure elements adquirits i possibilitats de joc previstes en el futur pati:

una estació de cordes de saltar de diferents mides i colors (possibilitant el joc
individual o col·lectiu, jocs coneguts o inventar‐ne de nous ),

una estació amb cèrcols de colors (que van servir per fer un joc dexpressió
teatral relacionat amb les emocions),

una altra amb capses de cartró i elements constructius, una altra de jocs
tradicionals i una relacionada amb les mesures del pati (on els nens havien dexplorar o
inventar noves unitats de mesura).
En definitiva, es va intentar plantejar el joc com una sessió per a que els infants
prenguessin consciència, ja des de la pràctica, de les possibilitats del pati.
Un cop finalitzades les dues presentacions, tots plegats vam reunir‐nos al pati per començar
uns tallers per elaborar unes manualitats que van servir per decorar la zona de benvinguda,
mentre els i les manetes construïen tant al pati de dalt com al de baix.
Un berenar de germanor va cloure lactivitat.
Per motius tècnics i logístics, no es van assolir tots els objectius de construcció plantejats, però
a hores dara el pati de primària ja compta amb dos rocòdroms i un laberint de cordes (que
shan dintegrar dins de lanomenat mur dexploració), així com amb uns tensors que permeten
penjar decoracions diverses a la zona anomenada de benvinguda. També es va penjar un rètol
de lletres vistoses que diu mur dexploració en construcció. Al pati dinfantil es va construir
una estructura de joc amb caixes de plàstic de fruita, es van reorganitzar les jardineres i també
es van penjar les lletres anunciant pati en construcció.
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Jornada de construcció col·lectiva i primers resultats, 27 de maig de 2016

Aquesta jornada serà la primera dun seguit de jornades que continuaran al setembre i durant
tot el curs 2016‐2017, amb lobjectiu que els nens i nenes gaudeixin el més aviat possible de les
millores al pati, més enllà de les possibilitats de finançament del projecte.
4.2.2.4.

Col·laboració amb les administracions públiques

Des de fa temps, lAMPA està en contacte amb lajuntament de Barcelona, a través del districte
de Gràcia per ajudar‐nos en la consecució daquest projecte.
Atès que els patis són competència del Consorci dEducació de Barcelona, conjuntament amb
el districte, ens hem reunit amb els seus responsables per tal de tractar la realització daquest
projecte i, concretament, de les obres necessàries i del seu finançament: Sr. Antoni García
Salanova (Direcció d'Equipaments Educatius), Sr. Pere Munné Comes (Reformes, Ampliacions i
Millores) i Sra. Anna Vera Rigo, coordinadora territorial deducació.
El Consorci ha estat dacord amb facilitar‐nos alguns materials per als patis, però declara que
no té finançament per a la realització de les obres que plantegem. No obstant, si trobem el
finançament, els donaran el seu suport i assessorament per a portar‐ho a terme.
Tenim prevista en breu una nova reunió amb les representants del districte de Gràcia (Marta
Duñach, consellera deducació del districte) per valorar la reunió i veure de quina manera
trobar finançament per a les properes fases del projecte. Considerem que aquest projecte va
més enllà de làmbit de districte i podria ser lembrió dun projecte de patis dàmbit de ciutat,
atès que el nostre pati no sallunya gaire de la majoria de patis de Barcelona: gris, dur i avorrit.
4.2.2.5.

Donar a conèixer el projecte

De cara al setembre, amb linici del nou curs, i tenint en compte que el projecte ja està acabat i
ens queda lexecució, volem fer un esforç important de comunicació.
En primer lloc, preveiem elaborar un blog exclusiu del projecte, el qual, conjuntament amb el
documental que està elaborant un estudiant del Grau de Comunicació audiovisual de la
Blanquerna (veure annex 17), i daltres materials de suport, ens permetrà tenir elements per
explicar bé aquest projecte.
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I volem donar a conèixer el projecte als mitjans de comunicació, però també a mestres,
pedagogs, responsables polítics i tècnics d'administracions públiques, membres d'AMPAs,
públic en general. I això suposa, també, escriure articles en mitjans especialitzats (com ja hem
fet al proper número del diari Periódico Escuela), participar en jornades, etc.
4.2.2.6.

Recerca de finançament privat i co‐mecenatge

El proper curs també suposa dedicar esforços importants per a buscar finançament. El nostre
principal objectiu és ladministració pública, i continuarem intentant‐ho, però vist que, per ara,
la resposta ha estat negativa, ens plantegem dirigir‐nos a empreses privades que vulguin
finançar les properes fases dexecució, previstes per 2017 i 2018, que seran, principalment,
dobra.
Aquesta tasca suposa pensar en empreses que puguin tenir interès en col·laborar i anar a
explicar‐los el projecte. Som conscients que és una tasca que ens portarà més enllà daquest
últim trimestre de lany i que, probablement ens hi estarem tot el curs vinent.
També ens plantegem la possibilitat de recórrer al co‐mecenatge, a través dalguna plataforma
online, com pot ser Verkami, de cara a lany 2017.
Mentre busquem finançament per fer obres, però, sí que podrem començar a fer els projectes
tècnics per quan tinguem el finançament, a través de la contractació dun arquitecte. Això ho
preveiem fer també durant lúltim trimestre de 2016.
4.2.2.7.

Tallers de construcció a laula

Amb linici del nou curs, i per donar continuïtat al projecte entre els nens i nenes, i també per
transmetre el sentiment de pertinença al nou pati i la necessitat de tenir‐ne cura, es preveu
realitzar uns tallers de fusteria o construcció de materials, com espais dexploració o cuinetes,
amb lajuda de la Cooperativa Raons Públiques.
Aquesta cooperativa, amb qui estem col·laborant, ja té experiència en processos similars tant
de transformació de patis, com de construcció col·lectiva (tant per a grans com per a petits)
delements de joc.
4.2.2.8.

Realització de les obres

Considerem que això serà possible lany 2017 o 2018, probablement en diverses fases, un cop
tinguem el finançament necessari.
De moment, però, ja hem plantejat solucions intermitges, com dividir el pati de Primària en dos
durant lestona de joc, per permetre espais diferents (esport, per una banda, i jocs diversos,
per laltra) i que els elements de joc siguin mòbils.
4.2.3. Fase 4  Celebrem el nou pati
Com hem comentat, som conscients que no podrem tenir el nou pati definitiu fins daquí uns
quants anys. No obstant això, mes rere mes tindrem petites millores que canviaran lestona del
pati per als nens i nenes i les dinàmiques que shi produeixen.
És per això que no volem esperar a tenir el pati definitiu per celebrar el nou pati. Creiem que
hem de portar a terme festes de celebració almenys cada curs. Això ens permetrà prendre
consciència de les millores que shi van introduint, generar un sentiment de pertinença a
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lescola, a la comunitat educativa del Pau Casals  Gràcia i que tothom es faci seu el nou pati i, i
finalment, reconèixer, de forma recurrent, la important feina feta per moltes persones
vinculades a lescola (nens, nenes, pares i mares, mestres i monitors i monitores de lespai de
migdia).
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5. CALENDARI PER AL 2016

2n trimestre

Gener

‐
‐

Continuació de la formació a mestres i monitors
Recollida de propostes:
o Dels infants
 De laula
 De lespai de migdia
o Dels mestres
o Dels monitors de migdia
o De les famílies

‐
‐

Anàlisi i filtratge de les propostes
Elaboració de la proposta arquitectònica

‐

Planificar la posada en marxa de la nova proposta:
o Què sadquireix
o Què sencarrega a professionals
o Què auto construïm

‐
‐

Adquisició i col·locació de material lúdic
Preparació de les jornades de construcció col·lectiva:

Febrer

Març

3r trimestre

Maig

Juny

Casals
destiu

Curs 2015‐16

Abril

Juliol

1r trimestre

Curs 2016‐17

Setembre

Octubre

JORNADES DE CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA
‐ Divulgació del projecte a la comunitat educativa
‐ Construcció delements i racons per al nou pati
Sessions de bricolatge amb la Subcomissió manetes i altres
pares i mares que shi vulguin sumar
AL LLARG DE TOT EL TRIMESTRE:
‐
‐

Jornades de construcció col·lectiva
Sessions de bricolatge amb la Subcomissió manetes

‐

Adquisició de més material lúdic

‐
‐

Elaboració del blog «L'hora del pati»
Donar a conèixer el projecte

Novembre ‐

Desembre

‐
‐

Recerca de finançament públic i privat

Finalització del documental i presentació
Festa de celebració de les millores al pati
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6. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Es preveu realitzar, a finals del curs 2016‐2017, una ronda d'avaluació de les novetats que
shagin introduït al pati, similar a la diagnosi que es va realitzar per començar aquest projecte i
que inclourà el següent:
o
o
6.1.

Enquestes a alumnes, educadors i docents, i famílies.
Observació dels dos patis i de les dinàmiques que s'hi generen.
Resultats esperats

1. Tenir un pati que permeti diferents propostes d'activitat de joc i d'aprenentatge, més enllà
del joc de pilota.
2. Generar un joc més inclusiu entre nens i nenes.
3. Incorporació del pati al projecte educatiu de centre: potenciar el pati com a extensió de
l'aula.
4. Tenir un pati visualment agradable que incorpori el color i els elements naturals.
5. Millora del clima del pati.
6. Generar un clima de treball conjunt i cohesionar la comunitat educativa al voltant d'aquest
projecte.
6.2.

Indicadors de seguiment

1. Tenir un pati que permeti diferents propostes d'activitat de joc i d'aprenentatge, més enllà
del joc de pilota:




Nombre de dies a la setmana sense jocs de pilota al pati.
Nombre de diferents propostes de joc introduïdes a l'espai de pati.
Nombre d'estructures noves incorporades.

2. Generar un joc més inclusiu entre nens i nenes:
 Nombre de grups mixtos jugant (observació participant)
3. Incorporació del pati al projecte educatiu de centre: potenciar el pati com a extensió de
l'aula:



Nombre d'activitats curriculars, més enllà de les d'educació física, realitzades al pati.
Nombre de participants en aquestes activitats educatives.

4. Tenir un pati visualment agradable que incorpori el color i els elements naturals:



Nombre d'elements naturals incorporats al pati.
Valoració entre la comunitat educativa de la proposta visual (qüestionari).

5. Millora del clima del pati:



Valoració del clima al pati entre educadors i alumnes.
Disminució dels conflictes.
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6. Generar un clima de treball conjunt i cohesionar la comunitat educativa al voltant d'aquest
projecte:



Nombre de persones participants en el projecte en general i a les jornades concretes.
Nombre desglossat de participants: claustre, equip de migdia, pares i mares i infants.
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7. EESTRATÈGIES DE CO
OMUNICACCIÓ I DIFU
USIÓ
El pro
ojecte «L'horra del pati» ha anat sem
mpre acompanyat d'un grran esforç dee difusió. Atè
ès que
la participació ha estat la seva raó de ser,, s'ha
dediccat temps a donar‐lo a conèixer i a fer
que ttotes les fam
mílies s'anime
essin a particcipar‐
hi.
A nivvell intern, les
l estratègiies han estaat les
següeents:










d
logotip
p específic pper a
Creació d'un
identificaar tot allò que s'hi relaciooni.
Correus des
d de l'AMP
PA a totes lees fa‐
mílies dee l'escola perr informar‐lees de
les difereents accionss de «L'horaa del
pati», diffusió de les enquestes i dels
seus resu
ultats, etc.
Tardes lú
údiques. Dos divendres aabans
de
less
jornade
es
temàtiiques
sorganitzzen tardes lú
údiques on ees re‐
parteixen
n punts de llibre que i nfor‐
men de la jornada i s'anima
s
a paartici‐
par. Es posa música per cridar l'aaten‐
onvida als infants a jugarr una
ció i es co
estona més
m al pati de
el que és haabitu‐
al. En aq
questes ocassions, shi prropo‐
sen jocs no habituals: cordes, ccaba‐
Exxtret del butllettí Notes de lAM
MPA, núm. 145,
nes, ping‐pong, equilibris
ab
bril de 2016
ons puntuals a la reviista de
Publicacio
l'escola Notes:
N
entrevvista amb l'Im
mma Marín, cròniques de les jornadees, crides a la par‐
ticipació (veure ann
nexos 4 i 16)
Diversos vídeos de difusió del proojecte (veure
e annex 7)
Entrades al bloc de l'AMPA per innformar pun
ntualment de
e tot allò refeerent al projjecte i
c
especííficament unna secció de
edicada a l'a
actualitat i aals documen
nts de
on s'ha creat
«L'hora del
d pati». https://ampap auca.wordpress.com/

A nivvell extern, lees estratègies han estat lees següents:




Conveni de pràctiques amb la FFundació Blaanquerna (Fa
acultat de CComunicació de la
ull) per a la rrealització d'un documen
ntal sobre la transformacció del
Universitat Ramon Llu
C
(veuree annex 17). S'ha assigna
at un estudiaant que el porta a
pati de l'escola Pau Casals
terme.
ama l'Ofici d 'Educar de Catalunya
C
Rà
àdio del 19 dde gener de 2016.
Participacció al progra
http://ww
ww.ccma.ca
at/catradio/aalacarta/lofici‐deducar/llofici‐deducaar‐el‐millor‐p
pati‐
del‐mon//audio/9065
564/
61








Notes de premsa adreçades a mittjans locals o especialitzats, com araa en el Diari de
d l'e‐
L
nt de Gràcia,, etc.
ducació, L'Independen
Article EEl patio: una transformacción necesariia, per a la publicació
p
dee juny de 2016 del
diari Periódico Escuella de lEditorrial Wolters Kluwer, un diari
d de subsccripció que llegeix
una part important de
d la comun itat educativva espanyola
a, pendent eencara de pu
ublica‐
ció.
Presentacció de la pro
oposta a la pplataforma decidim.barc
d
elona, per a ser inclosa al Pla
dActuaciió del Districte de Gràcia de lAjuntam
ment de Barccelona.

De cara al
a futur, coin
ncidint amb lla finalització
ó del curs 20
015‐16 i ja a mb algunes millo‐
res impleementades al pati, tenim
m previst donar a conèixe
er el projectee a mestres, peda‐
gogs, ressponsables polítics
p
i tècnnics d'admin
nistracions públiques, meembres d'AM
MPAs,
públic en general, a través tant deels mitjans de
d comunicació, com tam
mbé de la mà
à de la
a en pràcticaa el seu estu
udi Els
Fundació Bofill i de lImma Marí n, un projeccte que posa
l escoles: espais
e
d'oporrtunitats edu
ucatives.
patis de les
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8. PROJECTE ARQUITECTÒNIC
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Què volem fer
1. Accés

2. Zones i usos del pati

3. La vegetació

4. La llum i les ombres

Volem un accés
•
segur i sense conflictes amb els veïns
•
còmode
•
bonic i alegre

Volem
•
convivència entre la pista esportiva i la zona
jocs diversos
•
fomentar la relació entre nens i nenes
•
zona esportiva tant per a l’escola com per al
barri
•
aula aire lliure
•
àgora de l’escola / sala d’actes
•
espai de relació a la sortida de l’escola
compatible extraescolars

Volem
•
un pati més verd
•
més agradable i més saludable
•
espai per l’educació de medi / educació ambiental
•
pati amb olors, colors, textures

Volem
•
tenir ombra confortable i fresca
•
bona iŀluminació quan es fa fosc tant a l’accés com a dins del pati

1. Accés

2. Zonificació i usos del pati

3. Vegetació

4. La llum i les ombres

Proposem
•
accés central
•
eix vertebrador
•
evitar conflictes amb aparcaments
•
porta d’accés amb espai per deixar notes, tauler
d’anuncis
•
porta de l’escola alegre /espai de benvinguda
•
espai per als treballs dels infants

Proposem
•
reorganització de l’espai
•
gir la posició de la pista
•
agrupar l’espai de joc lliure
•
dotar-lo qualitats diferents (paviments, colors...)
•
un pati flexible / adaptable a les múltiples
necessitats que requerim.

Proposem
•
plantar espècies diverses
•
Perennes per fer ombra i jugar
•
Caduques, per mostrar-nos el canvi cíclic de les estacions.
•
Arbusts i enfiladisses que s’apropiïn de l’espai, per amagar-se,
per fer recorreguts
•
Ornamentals, fruiters i aromàtiques, que facin bona olor, que
tinguin colors, que ens mostrin el pas del temps.

Proposem
•
tendals verticals al frontal de la façana
•
tendals a les grades mòbils /
•
espais de confort
•
zones de trobada

Com ho volem fer

Quines espècies?
•
que visquin bé en jardinera i/o poca terra (cítrics i creixement lent)
•
especies diverses per raons fitosanitàries
•
que no produeixin aŀlèrgies
•
segures (sense punxes...)

5. Mobiliari
•
grades / estructures
•
element neutre (amagatalls, cuineta, taula...)
•
element mòbil (múltiples usos del pati)
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Què volem fer
1. Zones i usos del pati

2. Organització

3. La llum i les ombres

Volem
•
aula a l’aire lliure
•
joc divers
- àrees de joc tranquil
- àrees de joc actiu
- àrees de descoberta
- aula a l’aire lliure per a l’aprenentatge i el treball

Volem
•
ordre identificable
•
trencar la rígida geometria del pati

Volem
•
més ombra
•
un pati més confortable i fresc

1. Zonificació i usos del pati

2. Organització

3. La llum i les ombres

Proposem
•
organitzar 4 àrees de joc
•
platja
•
selva
•
pirates
•
illa i el mar
•
zona de joc simbòlic
•
àrea amb grades aula/teatre
•
zona de taules

Proposem

Proposem
•
nous tendals
•
pèrgola / joc simbòlic
•
teatret

Com ho volem fer

•
•

ressaltar la forma circular amb un riu i un llac
columnes com a oportunitat

•

zones amb qualitats i característiques diferents.
•
ordenant les estructures existents / discurs
•
proposant-ne de noves
•
renovant paviments amb materials
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9. ANNEXOS
1. Documents de marc teòric
1.1. MARÍN, I. (directora). Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives.
Fundació Jaume Bofill. Informes breus, núm. 31. Setembre 2010.
1.2. Entrevista a Lucio Margulis, creador i coordinador de jocs seriosos i virtuals, «Si volem
ser seriosos, hem de jugar més». La Contra de La Vanguardia, 12 de juny de 2009.
1.3. Entrevista a Christopher Clouder, president de la Federació d'escoles Waldorf, «Molt
temps per a ser adult, poc per a ser nen». La Contra de La Vanguardia, 27 de febrer de
2007.
1.4. Entrevista a Francesco Tonucci, «niñólogo», «S'aprèn més jugant que estudiant». La
Contra de La Vanguardia, 11 de setembre de 2007.
1.5. Article «Al pati no tan sols s'hi juga a futbol», d'Elisabet Escriche, diari ARA, 31 de
maig de 2015.
1.6. Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.
2. Document de la Jornada de participació de famílies  PEC de l'AMPA del Pau Casals
3. Projectes anteriors de millora del pati
3.1. Projecte d'Innovació educativa
3.2. Fem l'escola més verda
3.3. Millorem els nostres patis
4. Entrevista a Imma Marín «El pati és un gran aliat en el procés educatiu», Butlletí Notes de
l'AMPA del Pau Casals, núm. 136, maig de 2015.
5. Fitxes d'observació dels patis i plànols (Infantil i Primària)
6. Enquestes
6.1. Als alumnes
6.2. A les famílies
6.3. Als mestres i monitors
7. Vídeos
7.1. Benvinguda a «L'hora del pati»
7.2. Ells opinen
7.3. Junta temàtica del pati
7.4. Obrim la ment
8. Proposta activitats per treballar amb els infants a l'escola
8.1. Activitats a les aules
8.2. Activitats al migdia
9. Material de difusió i mobilització per a les jornades participatives
10. Junta temàtica del pati del 5 de juny de 2015
10.1. Presentació de la diagnosi dels patis
10.2. Presentació d'Imma Marín «EL PATI: Espai de joc i d'oportunitats educatives»
10.3. Propostes en forma de post‐its de les famílies sobre què volem que hi passi al pati
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Recull de propostes
11. R
11.1. Propostes recollides a la jornadda creativa
11.2. Propostes dels i les alumnes a laula
11.3. Propostes dels i les alumnes a lespai de miggdia
mana de trannsformació del
d pati al mig
gdia
11.4. Valoracció de la setm
11.5. Propostes dels i les mestres
11.6. Propostes dels i les monitores dde migdia
Criteris dideaació pedagòggica
12. C
13. P
Patis que enss inspiren
14. Jo
ornada de crreació col·lecctiva 27 de m
maig de 2016
6
14.1. Docum
ment de devolució a les faamílies
15. FFotografies
15.1. Observvació dels pattis
ns de treball
15.2. Session
15.3. Mobilittzació jornad
da 5 juny
15.4. Jornadaa 5 de juny
embre
15.5. Jornadaa 22 de nove
ns de treball dels manettes
15.6. Session
15.7. Jornadaa 27 de maigg
Articles al buttlletí Notes de
d lAMPA deel Pau Casals  Gràcia
16. A
16.1. «L'horaa del pati juga», dins el b utlletí Notess, de juny de 2015
eem», dins eel butlletí Notes, de gener de 2016
16.2. «L'horaa del pati: cre
16.3. «Entre tots, Comisssió pati: Lho ra dels arquitectes», dinss el butlletí N
Notes, de feb
brer
de 2016
16.4. «Entre tots, Comisssió pati: Lequuip tècnic», dins
d el butlle
etí Notes, de març de 201
16
16.5. «Entre tots, Decidim
m Barcelona », dins el butlletí Notes, dabril de 20016
16.6. «Reporrtatge fotogrràfic: Construuïm el pati», dins el butlle
etí Notes, dee maig de 2016
17. C
Conveni amb la Fundació Blanquerna per incorporar un estudiant en pràcttiques dels estu‐
e
d
dis de Grau de Comunicacció Audiovisuual per a la realització
r
d'un documenntal del proje
ecte
d
de transformació dels pattis de l'escolaa

