
 
 

 

 

 

Propostes i prioritats de l'escola 

Bàrkeno per al seu nou pati 
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Informe elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
 
 
 

En el marc del projecte Transformem els patis 

 
 

 

Barcelona, novembre de 2022 

 
 
 
 
 

Transformem els patis és un dels projectes tractor inclosos 

dins del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 

2030. 

 
 
I un projecte en el marc del projecte Refugis Climàtics del Pla Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                        

 

 

ESCOLA BÀRKENO 

 

Data i hora 

Dilluns 28 de novembre, de 15.00h a 16.30h 

Participants 

Membres del grup motor de l’escola 

Direcció 

Representants equip docent 

Representants Associació de Famílies 

Alumnat representant de 4rt 

 

Dinamitzadores: Mònica Vila i Marta Navarro 

Estructura de la sessió 

Primera part en dos grups: 

 

• Grup Infants (50 min)  

o Contextualització bàsica (3 min)  

o Dibuixar el pati (5 min)  

o Debatre sobre l’estat actual del pati i com agradaria que fos (12 

min)  

o Acabar de definir les propostes (30 min)  

 

 

• Grup adults: docents, famílies, monitors i entitats (50 min)  

o Benvinguda i presentació de la sessió (5 min)  

o Presentació per part de la persona dinamitzadora dels reptes 

identificats per cada col·lectiu (5 min)  

o Debat amb les propostes (40 min)  

 



                                                                                                                                                        

 

 

Segona part: dos grups en comú (40 min)  

• Posada en comú de les propostes  (20 min)  

• Priorització de les propostes (10 min)  

• Conclusions i cloenda (10 min)  

 

Principals reptes definits per la comunitat educativa 

• Manca d’espais habilitats per la pluja 

• Falta espai de pati pels més petits 

• Falten espais més polivalents 

• Fer l’espai més confortable, redistribuir i redefinir els espais 

• Falten jocs per escalar, fer equilibris, rodolar, experimentar… 

• Falten espais d’ombra 

• Ampliar les oportunitats de joc i d’aprenentatge que ofereix 

• A primària manquen espais per jocs manipulatius i d’experimentació 

• Manquen espais de joc tranquil 

• Manquen espais d’emmagatzematge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                        

 

 

Propostes 

A continuació es classifiquen les propostes recollides segons el 

grau de prioritat descrit per la comunitat educativa. 

 

Tres punts de priorització: 

➢ Incorporar una porxada gran 

➢ Afegir taules de mida infantil 

 

Dos punts de priorització: 

➢ Afegir una cuineta per experimentació 

➢ Afegir casetes de fusta noves per infantil i primària 

➢ Afegir un castell amb un tobogan 

➢ Afegir un armari per guardar material 

➢ Afegir una font 

➢ Millorar la muntanyeta 

➢ Incorporar jocs verticals 

➢ Incorporar zona de cautxú en el pati infantil 

 

Un punt de priorització: 

➢ Afegir jocs tradicionals aptes per l’exterior 

➢ Afegir barres noves amb protecció 

➢ Incorporar un rocòdrom més difícil i amb el terra tou 

➢ Habilitar una àgora 

➢ Adaptar les taules exteriors per pintar, escriure, etc.  

➢ Habilitar un sorral pels més grans 

➢ Habilitar una zona tranquil·la per llegir, pintar, etc. amb vegetació 

➢ Pintar la pista d’un color més bonic 

 

Resta de propostes: 

➢ Incorporar una estructura amb politges per pujar sorra 

➢ Afegir un tobogan a la muntanyeta 

➢ Afegir una pissarra gran 

➢ Habilitar un hotel d’insectes 



                                                                                                                                                        

 

 

➢ Incorporar un armari per guardar bicicletes i patinets 

➢ Afegir una taula d’escacs  

➢ Canviar la gespa 

➢ Habilitar més llocs d’ombra 

➢ Canviar l’hort de lloc perquè li toqui el sol 

➢ Afegir un reg sostenible a l’hort i habilitar una passarel·la de fusta 

➢ Fer un tren de les olors 

➢ Plantar arbres fruiters 

➢ Mantenir i cuidar la vegetació 

➢ Incorporar construccions al pati de primària 

➢ Afegir més bancs 

➢ Afegir una xarxa per jugar a volei 

➢ Ampliar la zona de pícnic i trobada 

➢ Afegir cistelles de bàsquet de diferents alçades 

➢ Afegir un mini laberint 

➢ Treure les taules de pedra 

➢ Incorporar papereres amb tapa 

➢ Fer un mural participatiu 

➢ Treure el castell d’infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

  


