
 
 

 

 

 

Propostes i prioritats de l'escola 

Pràctiques per al seu nou pati 

 
Orientacions per a l'equip d'arquitectes 
 
 
 
 

 



                                                                                                           

 

 
 
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 PRÀCTIQUES 

 

Data i hora 

Dilluns 29 de novembre, de 12.00h a 13:30h 

 

Participants 

Membres del grup motor de l’escola 

Direcció 

Representants equip docent 

Representant monitoratge migdia 

Representants d’alumnat 

 

Dinamitzadors: Marta Fullola Isern 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 de materials naturals  

• Falten espais sensorials, de tranquil·litat  

• Hi ha moltes barreres arquitectòniques  

• Té poc color  

• Hi ha un predomini del futbol, no és un pati equitatiu  

• No hi ha ombres, és calorós  

• Està poc equipat  

• Falten espais coberts, natura, diversitat d’activitats/ambients, seients, 

elements d’aigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Propostes 

A continuació es classifiquen les propostes recollides segons el grau de prioritat 

descrit per la comunitat educativa. 

 

 

Tres punts de priorització: 

➢ Tenir un espai que fomenti la tranquil·litat, més zones per parlar, jugar a 

jocs de taula, etc. 

➢ Canviar el terra del porxo per un de més còmode i tou 

➢ Afegir una coberta fixa pel passadís que va del pati a l’altre edifici. 

 

Dos punts de priorització: 

➢ Canviar la part de les reixes del clavegueram dels costats de la pista 

➢ Afegir bancs i taules 

 

Un punt de priorització: 

➢ Afegir estructures arquitectòniques jugables 

➢ Iglús amb vegetació 

➢ Espai amb miralls 

➢ Afegir mobiliari de fusta 

➢ Pàrquing de bicis i patinets  

➢ Afegir zones amb més ombra, tendals movibles  

 

Resta de propostes: 

➢ Tenir espais de joc més variats 

➢ Que el camp de futbol sigui reglamentari 

➢ Deixar la pista de patinatge tal qual està, intentant esborrar les línies 

errònies 

➢ Afegir jocs pintats al terra 

➢ Afegir espai per una cistella de bàsquet 

➢ Afegir un camp de vòlei mòbil al jardí 

➢ Dues taules de ping-pong 



                                                                                                                                                        

 

 

➢ Afegir zones amb vegetació. Jardineres 

➢ Afegir punts d’aigua 

➢ Afegir zona amb sorra 

➢ Fer una font nova al jardí (joc d’aigua amb bidó) 

➢ Pintar les parets amb colors més vistosos 

➢ Espai ampli per fer celebracions, trobades, etc. 

➢ Fer un espai Àgora 

 

 



                                                                                                           

 

 


