
 
 

 

 

 

Propostes i prioritats de l'escola 

Turó del cargol 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 TURÓ DEL CARGOL 

 

Data i hora 

Dijous 1 de desembre, de 16.00h a 17:30h 

 

Participants 

Membres del grup motor de l’escola 

Direcció 

Representants equip docent 

Representant monitoratge  

Representants entitat de lleure 

Representants AFA 

Representants d’alumnat 

 

Dinamitzadors: Marta Fullola Isern i Maria Padró-Solanet Casajuana 

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 

• Majoritàriament l’espai del pati és dur, de ciment i amb poca ombra 

• Hi ha pocs espais verds i amb aigua 

• El sorral té un tros molt poc anivellat 

• No potencia la interacció entre grups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                        

 

 

Propostes 

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

descrit per la comunitat educativa. Les propostes es classifiquen segons la 

zona del pati a la qual fan referència:  

• PI: Pati Infantil 

• PP: Pati Palmera 

• SC: Sorral/Coves 

• PT: Pati Tranquil 

• P: Pistes 

 

Quatre punts de priorització: 

➢ PT: Afegir llocs d’ombra, pèrgola 

 

Tres punts de priorització: 

➢ PI: Afegir zona amb superfície tova i ombra 

➢ SC: Arreglar les fonts de l’espai de sorra 

➢ P: Cistelles de bàsquet que es puguin pujar i baixar 

➢ P: Treure una pista i posar gespa artificial, estructures de fusta, zona 

tova 

 

Dos punts de priorització: 

➢ PI: Més verd (pantalla) 

➢ SC: Anivellar el terra, anivellar l’escala metàl·lica amb el terra 

➢ SC: Millorar la connexió amb sorral-pista 

➢ SC: A les coves afegir bancs, zona de trobada 

➢ SC: Reubicar el sorral (entre la roca i els pins) 

➢ PT: gespa artificial, taula de ping-pong, estructures de fusta, taules amb 

jocs, zona de música i ball 

➢ PT: Arreglar rajoles, pintar jocs a terra, posar terra tou 

➢ PT: Més verd 

 



                                                                                                                                                        

 

 

Un punt de priorització: 

➢ PI: Semàfor de joguina 

➢ PP: afegir un tipi de fusta i estructures de fusta amb desnivells 

➢ P: Afegir zona coberta o d’ombra, pèrgola per reduir la calor (a la zona 

tova) 

 

Resta de propostes: 

➢ PI: Espai multi modal de zones amb una biblioteca, tobogans, 

estructures de fusta, caseta de fusta i sorral 

➢ PI: Restaurar estructures de fusta 

➢ PI: Taules per dibuixar, testos per plantes 

➢ PP: Afegir vegetació, sorra neta o grava 

➢ PP: afegir taula d’experiments i jocs d’aigua 

➢ PP: Aprofitar la zona del final amb nova vegetació o arreglar-la 

➢ PP: armari, rocòdrom, tobogan 

➢ SC: Protecció sota escales metàl·liques 

➢ SC: Afegir element que eviti que les pilotes vagin al sorral o al mur 

➢ SC: Posar caseta de fusta i bancs 

➢ SC: Joc d’aigua al sorral 

➢ SC: Hort, gespa, tobogan, sube y baja 

➢ PT: Zona escenari, espais de lectura, més taules 

➢ PT: Afegir escales amb diferents nivells 

➢ PT: Afegir tancat pel material del pati, espai per guardar coses 

➢ PT: afegir rocòdrom i caseta de l’arbre 

➢ P: Fer que dues pistes siguin multiesport: vòlei, bàdminton, etc. 

➢ P: Reforçar les porteries per evitar cops 

➢ P: Xarxes frontera pilotes, eliminar murs, afegir ombra 

 

 



                                                                                                           

 

 


