
-Títol:

Pati participatiu i inclusiu de la nova escola Anglesola

-Descripció breu:

L’edifici de la nova escola Anglesola està en construcció al carrer Numància. El solar és molt petit, 
fet que l’edifici s’hagi de construir en alçada i el pati quedi bàsicament a primera planta de superfície 
molt inferior a la recomenada pel departament i materialitzat amb una superfície de formigó sense 
ombres i una pista al mig. 
La comunitat educativa de la nova Escola Anglesola que inclou les famílies, professorat i treballadors
de Can Rosés i Ausiàs March, creiem que aquest tipus de pati va en contra del tipus d’ensenyament del 
centre, no és inclusiu i discrimina per qüestió de gènere. És en aquest sentit que hem iniciat un projecte 
participatiu per pensar, definir i construir el nou Pati de l'Escola.
La proposta va néixer del desig de contribuir a la recerca i consecució del millor espai d'esbarjo pels 
nostres infants, i d'aprofitar l'impuls per revertir condicionants externs desfavorables com són la limitació 
de superfície, la infradotació de contingut i la desnaturalització de l'espai.

- Descripció:

Condicionants.

De tots és conegut la limitació del sòl per a construir a Barcelona, és comprensible que algunes 
tipologies d'edifici hagin de repensar el seu format com l'escola per adaptar-se en aquesta situació. 
Però, a la nova escola Anglesola s’està construint en un solar extremadament petit fent que les aules 
s’acumlin en un bloc de 5 plantes al carrer Numància i l’espai d'esbarjo estigui situat a primera planta i 
no compleixi la superfície mínima recomanada pel departament. El projecte en construcció el defineix
com una esplanada de formigó sense ombres amb una pista de futbol no reglamentària al mig.

Comunitat.

La Comunitat educativa de l'escola Anglesola també està en construcció. L’any que ve, s’ajuntaran en una
sola escola l'antiga Masia de Can Rosés on hi ha dues línies fins a P5 i l'Escola Ausiàs March amb 
una línia i tots els grups. Els projectes que afecten el nou edifici ens ajuden a definir estratègies 
transversals que permeten començar a teixir els lligams de la futura comunitat que conviurà al nou 
edifici.

Proposta

La proposta és aconseguir un pati inclusiu alineat a la metodologia pedagògica de l’escola i que no 
discrimini per qüestió de gènere i codissenyat entre tota la comunitat educativa d’ambdós centres, el 
consorci i els arquitectes. Aquest és un procés que ja hem iniciat, amb una sessió que ens ha permès 
definir exactament quin tipus de pati volem, valorar-ho conjuntament i fer les primeres propostes (mirar 
document adjunt). Tot aquest procés ha estat molt ben rebut entre els participants i el conjunt de 
l'escola i mitjançant una metodologia contrastada ens està permetent tirar endavant una iniciativa que ens 
il·lusiona i representa.

- Barri:
Les Corts

-     Cost aproximat orientatiu:  
30.000-100.000 eur

-     Com incorpora la perspectiva de gènere el projecte?  

El projecte respon de la següent la manera a la perspectiva de gènere:

Definir un pati que sigui coherent amb l'ideari de "l'escola Anglesola que neix amb l'objectiu clar de 
ser un centre innovador, on els nens i les nenes siguin els autèntics protagonistes del seu procés 
d'aprenentatge. Com a escola catalana, inclusiva i laica els nostres valors es centren en el 



desenvolupament integral dels nens i nenes en un context sociocultural cada vegada més ampli i 
divers. És per això que treballem el respecte als altres, a les diferents maneres de pensar i fer, a les 
cultures i creences dels altres com a motius d'enriquiment del grup."

Oferir una alternativa al pati planejat pel Consorci que sols defineix les àrees esportives i que s'ha 
demostrat un model limitat i impositiu.

El projecte participatiu permet redefinir el model de pati basant-nos amb la representació completa de la 
comunitat.

Quin és l'impacte esperat del projecte?

L'adequació del Pati a les necessitats de l'escola i de la seva comunitat. Siguin aquestes: la 
coherència amb el projecte educatiu, la millora ambiental (protecció del sol i el soroll ambiental), la 
compensació de les mancances conseqüència de la manca d'espai.

Teixir comunitat, teixir barri. Aquest projecte reforçarà els lligams entre les comunitats que integraran 
l'escola Anglesola atenent les necessitats i preocupacions, a la vegada que definint i construint un pati.

Corresponsabilitzant. Pensar, parlar, proposar i decidir és un procés complex que apel·la a la responsabilitat 
personal en la tria. Aquesta experiència té un impacte en l'apreciació personal de la gestió dels recursos 
públics i estén la responsabilitat a tots nosaltres.

Quins agents caldrà implicar en el plantejament i execució del projecte?

Ajuntament de Barcelona, districte de les Corts. Consorci d'Educació de Barcelona.
Comunitat Educativa Anglesola- Ausiàs March. Altres Associacions.
Veïns a caràcter personal.


