
 
 

 

 

 

Propostes i prioritats de l'Escola Seat 

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, 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 SEAT 

 

Data i hora 

Dijous 15 de desembre, de 12.00h a 13:30h 

 

Participants 

Membres del grup motor de l’escola 

Direcció 

Representants equip docent 

Representant menjador 

Representant AFA 

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 

• Infantil: 

o Hi ha poca ombra amb els arbres caiguts. 

o Falten bancs, estructures de pati i elements naturals. 

o Pati fred, tot de sorra i no drena bé. 

o Falta estimulació sensorial. 

o No hi ha privacitat. 

o Taules desaprofitades. 

o Rocòdrom no funcional. 

• Primària: 

o És calorós a l’estiu i fred a l’hivern, no té fonts. Té papereres però 

no de reciclatge. 

o És un pati que no permet que els infants interactuïn amb materials 

naturals. 

o Actualment no ofereix recursos diversos i no respon a la diversitat 

funcional i altres necessitats. 

o Ofereix repte emocionals i físics limitats. 

o Hi ha desnivells que son perillosos 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Propostes 

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

descrit per la comunitat educativa. 

 

Onze punts de priorització: 

➢ Espai àgora per fer classes a l’aire lliure 

 

Deu punts de priorització: 

➢ Més ombra 

 

Vuit punts de priorització: 

➢ Pati Infantil: Espais sensorials, espais per saltar, enfilar-se 

➢ Zona tova de cautxú a Pati Primària i Pati Infantil 

 

Sis punts de priorització: 

➢ Pati Infantil: Estructures pels petits: cuinetes, casetes 

 

Cinc punts de priorització: 

➢ Crear un espai amb grades i tarima a l’antic hort 

➢ Bancs amb taules 

➢ Jardí vertical 

➢ Canviar protectors a les reixes per tenir més privacitat (rocòdrom i porta 

mercaderies) 

 

Quatre punts de priorització: 

➢ Repassar les línies de la pista 

➢ Millorar les condicions d’accés al pati d’infantil 

 

Tres punts de priorització: 

➢ Pati Primària: Pistes multiesport amb pals de vòlei, dues pistes 



                                                                                                                                                        

 

 

➢ Túnel/cabanya de plantes 

➢ Fer un rocòdrom més llarg i amb cordes 

➢ Reixa o xarxa a les porteries de futbol 

➢ Repintar les parets del rocòdrom, del pati, etc. 

 

Dos punts de priorització: 

➢ Canviar les cistelles de bàsquet per unes de metàl·liques 

➢ Pintar jocs a terra 

➢ Porxos més grans 

➢ Separació d’espais entre la pista i la resta del pati 

➢ Estructures d’equilibris 

 

Un punt de priorització: 

➢ Grades a la pista per seure 

➢ Pati Infantil: Tenir un petit jardí amb plantes aromàtiques 

➢ Pati Infantil: Pintura de les parets més unificada 

 

 

 

 



                                                                                                           

 

 
 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


