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Informe elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 
 
 
 

En el marc del projecte Transformem els patis 

 
 

 

Barcelona, desembre 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 RAMBLETA DEL CLOT 

 

Data i hora 

Dimecres 14 de desembre, de 13.15h a 14:30h 

 

Participants 

Membres del grup motor de l’escola 

Direcció i Representants equip docent 

Representants de les famílies 

Representant extra escolars 

Representant monitors de menjador 

Representants d’alumnat 

 

Dinamitzadors: Marta Navarro i Joan Mogas Seguí 

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 

• Zona de jocs tranquils: pintar, llegir, jocs de taula, etc. 

• Escorça del rocòdrom embruta el pati 

• Zona coberta filtra aigua 

• Delimitar espais amb elements com jardineres, plantes, etc. 

• Delimitar els espais de sorral 

• Pista rellisca quan plou, mal drenatge de l’aigua a pista i pati 

• Conflictes al pati 

• Forats del terra i bassals d’aigua 

• Renovar espai del tobogan 

• Posar elements d’aigua de forma intel·ligent 

• Conscienciar els infants de mantenir en bon estat els elements del pati 

• Elements d’ombra a la zona central de pati i als laterals de la pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Propostes 

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

descrit per la comunitat educativa. 

 

Sis punts de priorització: 

➢ Drenatge i forats al pati de sorra 

➢ Espais actius (jocs) i espais de calma (coixins, lectura), delimitar i 

diferenciar espais 

 

Quatre punts de priorització: 

➢ Vegetació, més verd, arbres, ombres a la part central del pati 

 

Tres punts de priorització: 

➢ Lona sobre el sorral (tendal), delimitat sobre el sorral. 

➢ Pista: arbres o lona sobre el lateral, a les grades, etc. 

➢ Estructures de jocs al pati: jocs d’equilibri, casetes, estructures de fusta, 

renovar tobogan, tipis, amagatalls, espais per saltar o grimpar, 

passarel·les mòbils, túnels, pus de fusta. 

➢ Àgora o grades 

 

Dos punts de priorització: 

➢ Delimitar els espais dels sorrals 

➢ Jocs d’aigua (safates mòbils, pous) al pati de sorra 

 

Un punt de priorització: 

➢ Espai final del pati: sortidor d’aigua multifuncional 

➢ Taules amb bancs 

➢ Posar un altre sorral al toldo del fons 

➢ Més fonts i punts d’aigua al pati 

➢ Jardí vertical, plantes enfiladisses, etc. a les parets i les reixes 

 

Resta de propostes: 

➢ Espais d’art 



                                                                                                                                                        

 

 

➢ Menys sorral 

➢ Pati i pista: jocs pintats a terra 

➢ Pèrgoles de fusta 

➢ Ampliar espai de l’hort 

➢ Espai per aparcar bicicletes 

➢ Ampliar rocòdrom en longitud 

➢ Terra de cautxú a la part del rocòdrom 



                                                                                                           

 

 



                                                                                                           

 

 

Dibuixos del pati realitzats pels infants: 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                           

 

 

  

 
 

  


