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0.Presentació del document                                                                                           

En aquest  document es  recull  el  camí realitzat per l'escola durant els  últims quatre
cursos.

Aquest camí s’inicia a través de la detecció i la necessitat de transformar el pati de
l’escola per oferir un espai coeducatiu més integrador i inclusiu.

Aquesta transformació s'emmarca en la transformació educativa que l'escola està duent
a terme com a participant de la xarxa d'escoles de l'Escola Nova 21.
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1.Antecedents                                                                                                               

El centre està situat en un turó. Està format per una pista que ocupa el 75% de l'espai de
pati;  un lateral  ubicat a l'entrada del centre amb l'amplada de les portes d'accés i,
finalment, un espai a la part de darrera també força estret.

L'equip docent va detectar que la majoria de conflictes entre l'alumnat a l'hora del pati
s'originava a la pista. Bàsicament, entre nens jugant a la pilota (futbol);  l'estona de pati
es mostra com una competició on s'ha de guanyar de qualsevol manera.

També es va observar que els que jugaven a futbol fora de l'escola dominaven el joc
implantant normes, selecció d'equips i domini de la possessió de la pilota.

Aquests  fets  presentaven  actituds  i  sentiments  contrariats  entre  uns  i  altres  que
acabaven en conflictes: baralles, discussions, etc.

Amb tot, les nenes no participaven generalment de la pista, ja que el joc i la manera de
jugar no els agradava.

Tal i com s'exposa al PEC, a l'apartat 2 Trets d'identitat de l'escola: “L’escola es basa en
la coeducació i la no discriminació per raó de sexe o orientació sexual on s’educa per a
la convivència i el respecte als altres.”

Per aquesta raó, ja fa uns cursos que es van portar a terme una sèrie de canvis en
relació al pati per tal vetllar per a la convivència i garantir la coeducació al pati de
l'escola.

• Obrir la biblioteca cada dia a les 11h. Els nens i les nenes poden venir a llegir,
tornar llibres, fer préstec, jugar a jocs de taula, dibuixar, etc.

• Obrir el gimnàs cada dia a les 11:15h. Cada grup-classe té destinat un dia on
poden anar, si volen, a ballar.

• La pista és utilitzada cada dia per un grup-classe diferent. Poden jugar al que
vulguin. Els mestres d'Educació Física els presenten jocs cooperatius per ampliar
les possibilitats de joc.

• A la  resta  d'espai  de  pati  que envolta  l'escola  es  pot  jugar  amb pilota  sense
utilitzar el peu o altres jocs sense pilota.

Tot i així, l'espai limitava les possibilitats d'integració de tots els nens i les nenes per tal
de garantir el poder gaudir del pati.
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2.Formació                                                                                                                    

Com equip docent, era un tema que ens neguitejava i volíem tenir més informació al
respecte.

-“Capgirant els espais escolars: les veus dels protagonistes del canvi”1. Jornada final
“Hack the school” organitzada per la Fundació Bofill a l’Ateneu Barcelonès  el 17 de juny
de 2017, algunes mestres  de l'escola vam assistir  a una formació organitzada per la
Fundació Bofill. Aquesta jornada estava formada per conferències i petits tallers.

-Claustres pedagògics. Dintre dels claustres pedagògics duts a terme durant el curs 2017-
18 on reflexionàvem sobre educació, vam tractar l’ús del pati sobretot en termes de
relació entre l’alumnat.

-Visita a l’Escola Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer. Té un projecte basat en les
ciències. L’objectiu de la visita era fonamentalment per a veure el seu funcionament
tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici.

-Formació Escola Nova 21 a l’Escola d’Estiu de la Rosa Sensat.

-Conferència-xerrada “Els espais” per Inara Hasanova el 8 de maig de 2018. La xerrada
era oberta a tota la comunitat educativa. Inara Hasanova és arquitecte paisatgista amb
quinze anys d’experiència a Catalunya dissenyant i construint jardins, patis d’escola i
altres espais exteriors.

1 Enregistrament resum de la jornada.
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3.Comissió de pati                                                                                                         

Després  de  la  conferència  de  la  Inara  Hasanova,  a  través  de  l’AMPA es  va  decidir
demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona per tal de poder començar a dur a
terme la transformació del pati de l’escola.

Per  obtenir  aquesta subvenció,  s'havia  de presentar  un projecte on es  justifiqués el
perquè de la sol·licitud.

En  la  redacció  del  projecte2,  van  treballar  conjuntament  l'Ampa  i  l'escola,  ja  que
s'havien d'aportar aspectes pedagògics, entre d'altres.

Aquest  va ser el  punt de partida de la comissió de pati.  Vam decidir  constituir  una
comissió formada per mestres i famílies amb el recolzament de l'Ajuntament de Caldes
d'Estrac.

Durant el curs 2018-19 ens hem reunit els dimarts a la tarda per determinar els passos a
seguir.  En  algunes  d'aquestes  reunions,  hem  comptat  amb  la  Inara  Hasanova  per
assessorar-nos en les possibilitats que presentava el pati de l’escola.

Comissió de pati formada per mestres i mares
amb la presència de la paisatgista Inara Hasanova

2 “La natura entra a l'escola, el pati que volem”
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4.Projecte de pati                                                                                                          

El projecte de pati es defineix com un espai de lliure circulació. És a dir, no hi hauria
espais tancats ni limitats.3

L’objectiu fonamental és naturalitzar l’espai donant pas a un espai íntim que promulgui
relacions positives entre l’alumnat i la resta de la comunitat educativa.

1. L’actuació principal es situa a la pista.   Es pretén aconseguir un espai natural al
voltant del nostre emblemàtic pi. En una primera fase, es realitza una illa al
voltant del pi delimitat per plantació tan a la tanca exterior com a la limitació
interior. Es col·locarà una font i una taula de pícnic.

2. En una segona fase, es vol afegir un petit bosc i treure les dues baranes (zona font
i zona sorral infantil).

3. Lateral  de  l’escola  1.   Treure  el  paviment  al  voltant  de  les  moreres  i  afegir
plantes, respectant un espai de pas per les persones.

4. Lateral de l’escola 2.   Treure la barana de separació entre els sorrals formant un
sol espai amb un túnel vegetal.

5. Darrera de l’escola.   Espai de sorral amb delimitacions per a protegir la façana de
l’escola i la porta d’emergència del gimnàs.

6. Cantonada  dels  horts.   Espai  de  teatre.  Realitzar  un  petit  teatre  on  poder
experimentar.

3 Còpia del document a l’Annex.
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5.Actuacions                                                                                                                  
 

• Assessorament Inara Hasanova (tres sessions). 
• Sol·licitud subvenció Diputació de Barcelona (meitat del pressupost invertit en el

projecte).4

• Treball  d'anàlisi  de  l'espai  del  pati  realitzat  per  l'alumnat  de  quart  i  sisè  de
primària.

• Compra  de  material  per  construir  un  sorral  a  la  part  de  darrera  de  l'escola
(pedres, sorra, carretes, estris de jardineria i baguls).

• Sol·licitud de pressupost per una actuació a la pista i al passadís on estan les
moreres al costat del despatx.5

• Consulta als serveis tècnics de l'Ajuntament de la viabilitat de l'actuació.
• Actuació a la pista en una primera fase, el lateral de l’escola 1 i reestructuració

de l’espai del darrera de l’escola que ja funcionava com a sorral.

          Alumnes de 4t i 6è analitzant l'espai de pati.         Nens i nenes jugant al nou espai de sorral.

         Creació d’una illa natural al voltant del pi.             Creació d’espai natural al voltant de les 
moreres.

4 Còpia del document a l’Annex.
5 Còpia del document a l’Annex.
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Annexos.                                                                                                                       

-Projecte de pati. Plànols de l’espai de pati de l’escola realitzats amb l’assessorament
de la paisatgista Inara Hasanova.

-Subvenció «Projectes educatius d'associacions de mares i pares d'alumnes i
d'entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona
durant els anys 2018 i 2019» de la Diputació de Barcelona.

-Factures compra material per l’Espai de sorral (sorra, carretons, pales, rasclets, bagul
per guardar les eines).

-Pressupost actuació pista i lateral moreres de l’empresa Casas.
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