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1. Introducció 
L’Escola Canigó és un centre d’educació infantil i primària públic que es troba ubicada en el barri de La Plaça de la Sardana, al carrer                         
Canigó n. 4 de Vilanova i la Geltrú, proper a la façana marítima i al centre de la ciutat. Enguany celebrem 40 anys d’història i volem                          
aprofitar la festa de celebració per, entre d’altres, donar una empenta que ens apropi a fer realitat el resultat del que hem viscut al llarg                         
d’aquests mesos amb el nostre projecte de pati.  
Ja fa tres anys que la nostra escola ha començat un procés de renovació pedagògica que aquest curs 2016-2017 s’ha vist reforçat amb                        
l’entrada d’un nou equip directiu i el nou projecte educatiu:   Una il.lusió compartida   
 
 
 
 
El nou projecte ja ha implicat un gran canvi en la distribució i espais del centre però de seguida vam veure que no només                        
calia transformar els espais interiors, sinó també els exteriors. 
 
L’escola disposa d’un pati de primària de grans dimensions però que actualment es troba monopolitzat pels jocs de                  
pilota, bàsicament, el futbol. Això fa que bona part de l’alumnat no tingui altres recursos per gaudir dels seus moments                    
de lleure durant l’esbarjo del matí o de l’hora del menjador i això genera insatisfacció i conflictes. El pati d’infantil disposa d’espais més                       
diversificats i el joc i les relacions que s’hi donen són rics i agradables; aquest fet ens dóna molta motivació envers el nostre projecte.  
 
Així, la nova mirada pedagògica que s’havia iniciat al cole i la insatisfacció mostrada per l’alumnat a l’estona de l’esbarjo va ser el punt de                         
partida que va provocar que comencéssim a plantejar-nos la urgència de transformar el pati per convertir-lo en un espai on tot l’alumnat                      
hi tingués un lloc on sentir-se bé, responent  a les seves necessitats, interessos i moment personal.  
 
El procés es va animar amb la possibilitat d’obtenir una petita subvenció de l’Ajuntament de la nostra ciutat i va ser així com                       
representants de l’equip de mestres i de l’AMPA de l’escola van començar una pluja d’idees per canviar l’espai i van presentar un                      
projecte al maig del curs passat.  
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Ens vam adonar a més, que encara tenia més sentit transformar aquest espai ja que la nostra escola forma part d’una proposta                      
impulsada per la regidoria d’Educació i que es diu Pati Obert. Aquesta iniciativa permet que durant els diumenges s’obri el pati de                      
l’escola a la ciutadania per oferir més espais de lleure pels infants i joves. Hi som des del 2010, i encara que de vegades apareixen                         
desperfectes o alguna destrossa degut a aquest fet, sentim que formem part del teixit de la ciutat així que ens hi debem també. 
 
Amb la subvenció de l’Ajuntament aconseguida es va començar a treballar en el projecte de redisseny del pati i el primer pas va ser dur                         
a la junta d’alumnes delegats la demanda de repensar el pati i fer propostes i aportacions de com els hi agradaria que fos el nou pati.  
 
Just iniciat el procés vam conèixer la crida ‘Hack the school’ i de seguida vam valorar que seria molt interessant participar-hi ja que ens                        
ajudaria a fer realitat el projecte de pati, sobretot perquè no comptàvem amb cap expert en disseny i vam aprovar presentar-nos. 
 
El participar a la crida ens ha permès començar a ordenar les nostres idees i convertir un munt de lectures, recerques, observacions de                       
webs d’altres escoles, enllaços del Pinterest i moltes il.lusions, en un projecte amb ‘cara i ulls’ pel nostre pati. Aportar la vitamina G                       
(green) tan necessària s’ha anat dibuixant cada vegada de forma més acurada.  
 
Sortosament, abans d’entrar a la crida ja s’havia creat la comissió del pati amb membres que representàvem tots els sectors de la                      
comunitat educativa: mestres, AMPA, PAS i famílies i ja havíem fet el pas de fer-ho a través del Consell Escolar per tal de tenir més pès                          
en les relacions externes com l’Ajuntament, l’IMET… Aquesta, gràcies a totes les activitats sorgides al llarg del procés de la crida, hem                      
vist com s’ anava enriquint amb més persones i amb idees  i propostes. 

2.Procés de Co-creació  
 
Tot el procés ha estat iniciat pel grup impulsor de la comissió i mica en mica, com hem dit abans, el grup de treball s’ha anat ampliant, a                            
partir de la fase 1 del projecte, amb famílies que s’hi han anat interessant i unint.  
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La sessió inicial a BCN ens va donar molta energia i pistes sobre com dinamitzar el procés que encetàvem , ens va quedar clara la idea                          
que era tant o més important el procés d’analitzar les necessitats implicant la comunitat educativa que no pas l’actuar, el fer. En aquell                       
moment i acceptant la proposta llençada, vàrem canviar el lema.  
 
Val a dir que de fet ja feia un temps que estàvem mirant pressupostos per comprar estructures de joc pel pati i ho vam paralitzar per                          
iniciar una fase més profunda de detecció de necessitats. 
 
També ens hem adonat que el canvi s’ha de fer no només per millorar l’oferta de lleure i minimitzar els conflictes entre els alumnes de                         
l’escola, sinó que el pati necessita transformar-se per convertir-se en un espai que vagi més enllà de la pràctica esportiva i fomenti valors                       
com la convivència, inclusivitat, tolerància, coeducació, equitat i educació… Ha de ser un lloc de trobada que generi vincles i espais on                      
compartir i créixer junts; ha d’estar organitzat per provocar múltiples accions amb varietat de materials i espais d’utilització oberta que                    
permetin expressar diferents llenguatges; ha d’estar obert al món oferint des de propostes de les de tota la vida a d’altres que anem                       
trobant en les recerques que actualment, gràcies a les noves tecnologies, estan al nostre abast; acollidor, a banda de benestar, aquest                     
tipus d’ambient promou una més gran propensió a la indagació, la troballa i l’aprenentatge; viu i diferent, que evolucioni per tal de                      
transformar-se seguint el moment i ritme de cadascú. 
 
Originàriament vam escollir anomenar el projecte ‘Tu també jugues’ però durant el procés de co-creació vam acabar reformulant el títol i                     
ara és ‘El pati també es teu: viu-lo’. 
 
El títol fa referència a la frase ‘La plaça és vostra’ que s’empra durant la festa més popular de la nostra ciutat, les Comparses. Quan les                          
diferents banderes de comparsers s’engresquen en una guerra dolça de caramels a la plaça principal de la ciutat, sempre se’ls esperona                     
amb aquest crit i ens va semblar molt adient pel projecte doncs creiem que és proper i que la comunitat el pot reconèixer i fer se’l seu                           
fàcilment.  
Del títol original vam mantenir el ‘també’ i vam afegir el ‘teu’ perquè crèiem que animava directament la gent a sentir-se part d’aquest                       
espai, fer-lo propi. 
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I finalment vam canviar el ‘jugues’ per ‘viu-lo’ perquè consideràvem que aquest paraula era més oberta i feia referència a les infinites                      
possibilitats de lleure i educatives que té el nostre pati.  
 
El procés ha tingut tres fases diferenciades: Anàlisi, Diagnòstic i Co-creació. A continuació us fem un breu resum del que ha anat                      
passant.  
 

Fase 1 : Diagnòstic 

Activitat  Breu descripció Enllaços Data 

0. Sessió de   
treball 

Va ser el dia que vam conèixer la nostra assessora Karen i en la que vam                
planificar a qui volíem implicar en el procés, perquè i com ho podríem fer.              
Va ser una jornada molt productiva que va estructurar tot el que després             
hem anat fent. No hem pogut realitzar totes les activitats que vam pensar             
però  sí la majoria. 

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/832938009863524353 
 
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/gen
eral/participarem-al-hack-the-school/ 

18febrer  

1. Passejades 1a Visita conjunta amb la Karen per conèixer els espais del pati i valorar les               
activitats per fer-ne el diagnòstic d’ús, interpretar les demandes i valorar la            
viabilitat, les línies estratègiques, així com establir prioritats.  
La visita amb el Pere (conserge) la vam preveure en aquesta fase pero l’hem              
repetit al llarg del procés un parell de vegades. La primera va ser perquè ens               
assessorés sobre on podíem col.locar unes taules al porxo. La següent           
l’hem fet la fase 3, un cop triades les intervencions a fer perquè ens              
assessori sobre la seva viabilitat.  

https://twitter.com/Mebusko/status/8
37006070598025223 
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/port
ada/1a-visita-conjunta-del-pati/ 

1 març 

2. Ens  
coneixem i  
definim com a   
grup  

Fem pluja d’idees sobre els valors que compartim i l’objectiu que tenim.            
També acabem de decidir el nom i planifiquem un calendari amb 3 fases             
diferenciades.  

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/839211498677420033 
 
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/gen
eral/presentacio-del-projecte-el-pati-
tambe-es-teu-viu-lo/ 

7 març  

 
Memòria Crida Hack the School  

6 
Fundació Jaume Bofill 
 

https://twitter.com/Mebusko/status/837006070598025223
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/presentacio-del-projecte-el-pati-tambe-es-teu-viu-lo/
https://twitter.com/EscolaCanigoVng/status/832938009863524353
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/presentacio-del-projecte-el-pati-tambe-es-teu-viu-lo/
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/participarem-al-hack-the-school/
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/participarem-al-hack-the-school/
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/presentacio-del-projecte-el-pati-tambe-es-teu-viu-lo/
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/portada/1a-visita-conjunta-del-pati/
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/portada/1a-visita-conjunta-del-pati/
https://twitter.com/EscolaCanigoVng/status/839211498677420033
https://twitter.com/EscolaCanigoVng/status/839211498677420033
https://twitter.com/EscolaCanigoVng/status/832938009863524353
https://twitter.com/Mebusko/status/837006070598025223


 
 
 

3. Activitats  
amb els infants 

1. Diàleg en grup per portar propostes a l’assemblea de delegats. (es va            
fer al primer trimestre abans de participar en la crida i s’han tingut en              
compte les aportacions recollides)  

2. Diagnòstic dels usos del pati. La nostra assessora realitza aquesta          
activitat amb tots els grups de primària de l’escola. Els infants es            
divideixen en 4 grups i amb l’ajuda de l’ assessora i la tutora han de:  
- reconèixer en un plànol de l’escola les diferents zones.  
- pensar qui utilitza freqüentment cada zona. Per això han d'utilitzar          

els gomets d'acord al que creuen seguint la llegenda 

 
- Amb ajuda de post-its, cada grup escrit les activitats o jocs que es             

fan normalment a cada zona. Després, s'han identificat les zones          
que els agraden, explicant el perquè, i també les zones que no els             
engrandeixen amb els seus respectius arguments. Finalment, tenint        
en compte les zones que no els agraden han donat propostes de            
millora, que podrien ser tant d'elements físics com d'organització i          
gestió. 

- Finalment, cada grup va fer una petita exposició als altres grups per            
fer una posada en comú de la informació. 

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/844647344054374402 
 

22març 
5è  
23 març  
6è  
24 març  
CM 
30 març  
CI 

4. Mural obert a    
la comunitat.  
Preguntes. 

Preparem un mural que posem uns dies a l’entrada de primària i altres al              
vestíbul de secretaria amb aquestes 3 preguntes per tal de recollir l’opinió de             
la comunitat i animar-la a implicar-se.  

● Què t’agrada? 
● Què no t’agrada? 
● Què creus què falta?  

També deixem una bústia durant tot el procés a secretaria.  

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/843745126325346305 

del 13 a   
finals de  
març 
 

5. Passejada  
oberta a la   
comunitat i al   

Convidem a la comunitat a fer una passejada conjunta pel pati per donar la              
seva opinió al voltant de les 3 preguntes del mural i també per recollir              
propostes. En fem difusió a la web, circular per email, Facebook, a través             

http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/gen
eral/el-nostre-projecte-al-canal-blau/ 
https://twitter.com/EscolaCanigoVng

21 març  
16:45 
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barri de l’AMPA. /status/844248799560286208 
 

 
6. Enquestes  

Preparem dos tipus d’enquestes utilitzant com a referent les que van utilitzar            
les companyes de Quin pati volem, a qui  vam conèixer a la jornada de BNC. 

1. Famílies: les donem el mateix dia en format paper i també           
compartides a la web en  formulari google.  

2. Mestres: formulari google enviat per email.  

http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/port
ada/col-labora-amb-el-projecte-del-p
ati/ 

20 al 31   
de març 

Resum fase 1: http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/portada/fase-1-deteccio-de-necessitats-i-implicacio-de-la-comunitat/ 
Fotos 

FASE 2 : Diagnòstic  

1. Ànalisi de  
plànols 

Repartim els plànols de les activitats amb infants i mirem les idees que més              
es repeteixen respecte a: 

- on juguen els nens i les nenes per cicles. 
- activitats de cada zona 
- zones que agraden i perquè 
- zones que no agraden  i perquè  

Fem un buidatge i les aboquem en: 
-1 mapa gran. 
- 1 graella amb els post its que posteriorment piquem a l’ordinador. 
 
Ens servirà per:  

- Identificar l’ús de cada zona perquè en el moment de fer propostes,            
aquestes tinguessin una coherència amb l'ús actual 

- Identificar les zones que s’han de prioritzar tenint en compte el           
temps, pressupost, complexitat técnica. 

- Identificar el punts forts del pati per poder aplicar-ho a les altres            
zones. 

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/847558324031770624 
 

30 març  

2. Buidatge de   En una graella en google docs buidem totes les enquestes i el mural. https://twitter.com/EscolaCanigoVng  
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les enquestes i   
el mural de la c.     
educativa.  

 /status/849277299904172032 
 

3. Identifiquem  
les zones del   
pati  

Definim les zones del pati segons els resultats de l’anàlisi de les enquestes i              
les activitats dels infants i les classifiquem  en: 

- Moviment i psicomotricitat  
- Tranquil.litat, acollida i comunicació. 
- Experimentació i contacte amb la natura.  

Aquestes zones es van classificar així perquè en el diagnòstic es va            
identificar que havien diferents tipus d'activitats, diferents al joc de la pilota.            
Eren necessari visibilitzar per tenir-les en compte en el moment de la            
transformació física del pati. 

https://goo.gl/photos/yicJwCi3ZXHu
T15k9 
 

abans 3  
abril 

4. Buidatge de   
totes les  
propostes 

Classifiquem  en les zones definides i també en els criteris.  
 
 

https://goo.gl/photos/yicJwCi3ZXHu
T15k9 

3 d’abril  

5. Devolució  
claustre  

S’aprofita un claustre per fer una devolució als mestres dels resultats del            
diagnòstic i per demanar voluntaris per engegar l’hort i obrir-lo a l’hora del             
pati; es pacta que es començarà al 3r trimestre. També es demanada            
col.laboració per ajudar en el seguiment dels acords decidits a la junta de             
delegats: 

- es prepararà una taula al porxo per fer manualitats. 
- es prepararà una capsa amb gomes per saltar a zona de pedretes. 

 3 abril  

5. Devolució a   
la comunitat 

El calendari comença a apretar i entre colònies i festes de setmana Santa             
aconseguim preparar un mural a sota l’escala per anar comunicant la           
informació recollida a la fase 2. També anem preparant els articles que            
penjarem properament al blog que tenim a la web de l’escola del projecte del              
pati. 

 Finals 
d’abril  

http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/portada/fase-2-del-projecte-de-pati/ 
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FASE 3 

1. Definir els   
criteris de  
transformació i  
les propostes.  

Fem un recapitulació de la informació recollida: revisem i seleccionem els           
tipus d'usos i propostes tant de les famílies com de l'alumnat.  
 
Destaquem els criteris que fonamentaran el canvi: Transformarem el pati en           
base a:  

- zones a prioritzar.  
- viabilitat (que tinguem o poguem comptar amb els recursos i          

materials per fer-ho)  
- pressupost per ara 3.500€ 
- durada del projecte: 3 cursos 
- altres:  

- Moviment i psicomotricitat  
- Tranqui.llitat, acollida i comunicació. 
- Experimentació i contacte amb la natura.  
- Pertinença : mural  
- Cooperació: trobada de diferents grups d’edats, etc 
- Diversitat : fomenta autonomia i experimentació, espais       

perquè tothom s’hi senti representat i acollit 
- Transducció : noves maneres d’aprendre i de conviure  

 
Obrirem un Pinterest amb taulells diferenciats amb les diferents zones per           
poder anar col·locant propostes que ens ajudin a visualitzar-les. 
 
Finalment delimitem les propostes seguint els usos i les zones. La Karen            
pujarà un document amb les propostes que hem delimitat avui, seguint els            
usos: moviment/ natura/ tranquil·litat, per tal d'inspirar- nos. 

 18 abril  

2. Seleccionar  
les idees /   
propostes que  
prioritzarem.  

Aquesta és una sessió intensa i productiva, ens dediquem a prioritzar les            
idees segons viabilitat i prioritat (urgència). Les escrivim totes en post its i les              
anem classificant.  
 

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/857309995981058049 
 

 26 abril  
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D’aquestes, votem les 3 idees que més ens agraden i que es prioritzaran,              
són les que ens resulten més urgents i 1 sobretot veiem molt viable fer-la en               
poc temps. Curiosament resulten ser 1 de cada tipus d’activitat en les que             
hem classificat els tipus de propostes.  

3. Ideació de les    
propostes  

- Descripció i necessitats que cobrirà / objectiu 
- Col.laboradors i responsables de cada apartat (recerca de        

finançament, gestió,administració, disseny, comunicació )  
- Temporalització 
- Pla d’acció activitats per executar la proposta  
- Recursos: Temps/ materials / diners  
- Establir calendari d’actuació  

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/859845887916466177 
 

3  Maig  

4. Creació de   
prototip 

Amb l’ajuda de les 2 tutores de 5è, 2 mestres més i l’assessora Karen              
convidem als alumnes que els hi vingui de gust a l’hora del pati a visitar la                
zona que volem transformar per ser “el seu raconet tranquil” i per a que ens               
diguin què creuen que ha de tenir i com ha de ser; anotem les idees.  
Després anem a un espai de joc que tenim a l’escola que s’anomena             
minimons i els animem a que dissenyin l’espai que s’han imaginat. Allà tenen             
molt de material divers que facilita aquesta tasca i en pocs minuts tenim             
unes propostes genials! 

https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/860429240533168128 
 
https://twitter.com/EscolaCanigoVng
/status/860433381636665344 
 
https://goo.gl/photos/UUQ7vRccUid
97dzg9 

5 maig  

5.Recollim 
vivències i  
aprenentatges  

Trobada a la tarda de la comissió oberta a la comunitat per valorar el procés.   5 maig  

6. 1a Jornada   
de treball  

Jornada de treball comunitat educativa coincidint amb els 40 anys de l’escola            
i la festa de les famílies: 

- El Pere ja haurà tret les tanques  
- Acondicionar les plantes ( talar i netejar) 
- Instal.lar palets  
- Instal.lar hamaques 

 3 Juny  
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http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/general/ja-tenim-aqui-la-fase-tres-propostes-segons-les-zones-de-moviment-tranquil%C2%B7litat-i-natura/ 
 

3. Descripció del microprojecte 
 
El microprojecte que presentem en realitat són tres petites intervencions que representen la classificació dels 3 tipus d’activitats que es                    
donen al pati i a les que volem donar resposta amb diverses propostes. Ens costava decidir només una perquè volíem que totes 3 es                        
veiessin representades i finalment vam votar presentar les 3 que ens semblaven prioritàries, tot i que la tranquil.litat és la més viable i per                        
això la realitzarem aquest final de curs.  
 
 
“EL NOSTRE RACONET” ZONA DE TRANQUIL.LITAT I COMUNICACIÓ 

Pla d’acció: 
 
Cobrir la necessitat que té     
l’alumnat més gran de    
l’escola (CM i CS) d’un     
espai de calma, descans i     
intimitat. 
 
Convertir un espai prohibit    
fins ara, per les seves     
característiques, en un   
espai que pugui fer servir     
l’alumnat. 
 
“Fer escola” mitjançant les    
jornades de participació   
amb les famílies. 

Col·laboradors: 
 
Famílies: Per condicionar   
i sanejar la zona.  
 
Alumnes: Per dissenyar   
com volen i necessiten    
que sigui l’espai. 
També perquè ajudin a    
crear elements decoratius   
que formaran part   
d’aquest espai. 
 
Professorat: 
 
Acompanyar l’alumnat en   
la tasca de disseny de     

Temporalització: 
 
Aproximadament dues  
setmanes. 
 

1. Disseny de l’espai:   
alumnat. 

 
2. Jornada de treball amb    

famílies per condicionar   
i sanejar la zona. 

 

Beneficiaris de la comunitat    
educativa:  
 
Entre setmana: l’alumnat del    
centre, especialment els de    
cicle mitjà i superior que són els       
que més han manifestat la seva      
predilecció per estar en aquest     
espai.  
 
Caps de setmana: usuaris del     
pati obert. 
 
Casals de nadal, setmana santa     
i estiu. 

Elements de millora en    
l’aprenentatge i en la    
convivència 
 
Cobreix la necessitat i    
demanda sorgida a la fase     
dos per part dels alumnes     
de gaudir d’un espai    
tranquil i íntim per parlar. 
 
Aquesta zona generava   
molts conflictes, i amb    
aquest miniprojecte queda   
solucionat.  
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Proposta de redisseny:  
Treure les tanques per obrir     
l’accés de l’espai. 
 
Acondicionar i sanejar la    
zona. 
 
Afegir els elements   
necessaris per crear una    
zona de descans i    
benestar; incloure-hi els 4    
elements: terra (pedres,   
troncs…), aigua, aire   
(molinets, mòbils, tires de    
roba…), llum i ombra (boles     
de vidre, CD, papers de     
cel.lofana…) 
Fer servir material natural i     
de reciclatge. 

l’espai. 
 
Personal del centre :  
 
Conserge: Tasques de   
acondicionament de la   
zona. 
 

Activitats clau 
activitats per executar el    
projecte i per recerca de     
col·laboradors: (amb cost   
valorat)  
 
Disseny: Fer partícep   
l’alumnat del disseny de    
l’espai tot tenint en compte     
les seves necessitats i    
idees. 

Materials Clau 
Cal comprar: pintura,   
robes. 
Donacions: palets, robes,   
petxines, coixins, fils de    
colors... 

Valors vinculats 
Crear vincles de confiança. 
 
Fomentar les relacions entre els     
nens i les nenes de diferents      
classes, continuant amb la línia     
educativa de l’escola. 
 
Treballar l’autogestió per trobar    
moments de calma i de diàleg      
amb els companys. 

Difusió 
Convocar a les famílies    
per a les jornades de     
participació, mitjançant: 
 

- Web escola 
- Correu electrònic 
- Twitter Escola 
- Facebook Ampa 
- Grups de  

WhatsApp 
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Intervenció: Involucrar les   
famílies perquè puguin   
aportar idees, materials i    
mà d’obra amb unes    
jornades de treball. 
 

 
Promoure la sensibilitat estètica    
a partir d’un espai de benestar i       
calma que sigui bonic i que fem       
i cuidem entre tots. 
 
Que l’alumnat experimenti que    
és possible canviar i millorar un      
espai perquè cobreixi les seves     
necessitats amb materials   
reciclats. 
 
Treballar la democràcia real:    
partim d’un espai d’ús prohibit     
per part del professorat però     
reclamat pels alumnes que    
passa a ser un espai d’ús      
permès. 
 
 

 
Xerrades especials del   
personal docent cap a    
l’alumnat, per tal de    
motivar la seva   
participació. 

Recursos necessaris 
Pressupost, mà d’obra i material 

Inversió total 
Recursos que tenim: 2000€ que aporta l’ escola i 1500 que aporta            
l’Ajuntament via subvenció a l’AMPA de l’Escola 
A repartir entre les 3 propostes.  

 
PROTOTIP I PLUJA D'IDEES - “EL NOSTRE RACONET” ZONA DE TRANQUILITAT COMUNICACIÓ  
  

1. Per seure: Pales amb coixins / Sofà + / Hamaca ++ / Coixins++ / Matalassos per seure / Bancs al costat de la paret + / Banc cantoner per                             
parlar/ Bancs en el mig  
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2. Natura: Herba per fer deures / Plantes al mig que facin bon olor (romaní, lavanda) / Algunes plantes / Aprofitar els troncs/ Podar les plantes                         
que hi ha/ Camí per veure millor les plantes  

3. Una lona per si cauen fulles, per sobre / Tela per sota la escal              
d’emergència / Llençol al sostre / Teles 

4. Lloc per sabates 
5. Màquina de refrescs + 
6. Màquina d’oli relaxant  
7. Llum: natural / Ambient natural / Llums acollidores 
8. Jocs de taula 
9. Pintar les parets  
10. Taula petita 
11. Mirall 
12. Lona amb una petita porta (per tancar l‘espai) 
13. Altaveu amb música relaxant o sons naturals 
14. Catifa per a picnic 

 
Idees que van sorgir quan van explicar el mini món… 

- Camí d’aigua o un petit llac 
- Taula per jocs de taula 
- Mini caseta (obres de teatre) 
- Pedres grans que serveixin per seure 
- Taula per fer deures 
- Camí de pedres 
- Prestatgeria amb llibres 
- Llums de colors 
- Cadira balancin 

  
Video: https://goo.gl/photos/hb1AgEQL23KE4Wcm6 
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“MUNTANYA DEL CANIGÓ”  ZONA DE MOVIMENT  

Pla d’acció: 
 
Objectiu: Crear una zona que     
permeti diferents possibilitats   
motrius: equilibri, escalar,   
lliscar, grimpar, etc  
 
Proposta de redisseny:  
Crear una muntanya que    
ofereixi aquestes possibilitats   
a partir de materials naturals i      
reciclats 

Col·laboradors: 
 
Famílies: 
 
Un pare delineant per fer     
plànol: Assessora per   
dissenyar i assessorar la    
part tècnica.  
 
Famílies i mestres:   
Ajuden durant les   
jornades de treball. 
 
 
Alumnes: Plantar la   
grama.  
 
Brigada municipal: Fan   
les actuacions tècniques   
necessàries.  

Temporalització: 
 
Definir un plànol del projecte i      
els materials necessaris i mà     
d’obra.  
 
Construir la muntanya i    
compactar la terra.  
 

Beneficiaris de la comunitat    
educativa:  
 
Entre setmana:  
Infants de 6 a 12 anys que van        
manifestar de manera   
contundent la necessitat d’altres    
opcions de jocs motrius que no      
fossin el futbol o basquet.  
 
Els caps de setmana:  
Infants i famílies del barri que      
participen en el projecte del Pati      
Obert.  
 
Casals de nadal, setmana santa     
i estiu. 

Elements de millora en    
l’aprenentatge i en la    
convivència: 
 
L’ús d’aquest espai pot    
promoure relacions  
positives i cooperatives   
(ajuda per pujar, per fer     
equilibris) entre infants de    
diferents edats. 
 
Pot reforçar l’assoliment   
de les competències   
bàsiques relacionades  
amb l’àmbit de l’educació    
física, ja que pot generar     
confiança davant reptes   
motrius. 

Activitats clau 
activitats per executar el    
projecte i per recerca de     
col·laboradors: (amb cost   
valorat)  
 
1. Neteja: treure tanques,   

tallar gespa i netejar    
zona. 

 

Materials Clau 
que hi ha disponibles al     
centre: 
Grava.  
 
Cal comprar: 
Terra i grava.  
Grama.  
 
 

Valors vinculats 
 
Jocs cooperatius per   
contrarrestar els jocs   
competitius com el futbol i el      
bàsquet, per tal de potenciar les      
relacions entre iguals.  
 
Destresa d’habilitats  
psicomotrius 

Difusió 
 
Per demanar familiars   
col·laboradors per la   
jornada de treball fer una     
convocatòria general i   
compartir-la per: 
: 

- Correu electrònic  
- Web del centre  
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2. Fer un taller creatiu amb     
els infants amb dibuixos o     
recerca de fotos sobre    
com s’imaginen l’espai. 

 
3. Posar en comú i    

seleccionar les propostes   
que més agraden a la     
gent. 

 
4. Aconseguir material. 
 
5. Intervenció.  
 

Donacions:  
 
Troncs de tala. 
Pneumàtics. 
Pedres grans.  
 

 
Autoconfiança i seguretat en un     
mateix.  
 
 

- Twitter 
- Facebook AMPA 
- Grups de  

WhatsApp 

Recursos necessaris: 
Material: sorra vegetal a la capa final, i diferents tipus de terres per omplir el volum de la                   
muntanya. Plantes adequades al clima i que facin arrels prou fortes com per mantenir              
compactada la muntanya,ja que les arrels donen la consistència suficient perquè l’erosió no             
desfaci la muntanya. Per exemple:  
Una muntanya amb diàmetre de 10m : 2 camions de sorra, aprox 15.000 kg de sorra per                 
camió. Si hi ha problemes d’accés es farà en camions de menys tonelatge. 
 
Material reciclat: Neumàtics de camió o cotxe, per dinamitzar l’espai i també donar             
resistència. 
 
Tobogan 2,5m, que es pot introduir a la muntanya. 
 
Fustes, bigues i troncs naturals per crear escales i desnivells per poder trepar, accedir a               
les diferents parts. 
Recursos humans: Brigada municipal de l’ajuntament amb: excavadora. Es necessitarà          
personal humà i gestió a nivell constructiu. 

Inversió total 
 
2000€ que aporta l’ escola i 1500 que aporta l’Ajuntament via           
subvenció a l’AMPA de l’Escola 
A repartir entre les 3 propostes.  
 
Faltaran aconseguir uns 3000€ més per acabar d’acondicionar        
la zona. Per aconseguir aquests diners podem demanar altra         
subvenció pel curs 2017-2018, fer una campanya de        
micromecenatge, demanara col·laboració als comerços de la       
zona... 
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Quan es faci la muntanya es posarà un        
tobogan. L’accés pot ser amb rodes ,       
neumàtics o bé fustes. En el nostre cas        
descartem aquestes pedres, volem entorn     
vegetal, i també per prevenir cops      
perillosos. 
 

Aquí podem veure el procés de com s’hauria de         
posar les rodes per crear accessos a la part alta          
de la muntanya. És important treballar amb       
diferents consistències de terra, serà el      
constructor qui ens anirà informant. 

Amb aquesta imatge volem que visualitzeu el camí        
de fusta amb diferents altures. I fustes per fer         
equilibris. 
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Amb aquesta imatge, volem transmetre com es pot modificar un espai pla en un espai amb                
desnivell. 

Una opció, que ens agrada és a més del tobogan ,           
ajudar a donar consistència a la muntanya amb un         
petit espai d’escalada.  
Però tot això vindrà determinat també pel moment        
constructiu i el presupost econòmic. 
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“EL TÒTEM DE LA TRIBU” ZONA DE LA NATURA 

Pla d’acció 
 
Introducció: 
 
Un arbre té tres parts     
clarament diferenciades: les   
arrels, el tronc i la copa/les      
branques i inspirant-nos en    
això volem convertir   
aquesta zona en un espai     
que simbolitzi l’educació   
que volem transmetre a    
l’alumnat:  
 
Unes arrels fortes que    
simbolitzin els valors.  
 
Un tronc sòlid com a símbol      
de la  formació. 
 
Unes branques i una copa     
frondoses com a creativitat,    
llibertat i eines per a la vida. 
Aquesta zona actualment   
s’usa poc i durant poc     
temps perquè es troba    
allunyada de la resta de     
zones del pati o bé és font       
de conflictes o d’aïllament.  
Objectiu: 

Col·laboradors 
 
Famílies 
 
 
Alumnes: 
 
L’alumnat es pot implicar    
en molts sentits. Un seria     
aprofitar l’espai de recent    
creació ‘xerric-xarrac’ on   
treballen amb fusta. 
 
Gent del barri: 
 
Al costat de l’escola    
existeix un centre cívic on     
entre altres coses   
imparteixen tallers de   
manualitats, costura,  
ganxet...es pot demanar   
la seva col·laboració amb    
el projecte fent tallers de     
costura amb l’alumnat per    
confeccionar coixins o   
altres materials per   
decorar la zona i fer-la     
més confortable.  
 
Brigada municipal 

Temporalització 
 
Una jornada per anivellar el     
terreny i netejar-lo 
 
Un altra jornada per muntar la      
plataforma.  
 
Comptem a demanar al mes de      
juliol un altre conserge que     
ajudi al nostre (fuster    
professional). 
 
 
 
 

Beneficiaris de la comunitat    
educativa: 
 
Entre setmana: 
Alumnat i professorat del centre     
que pot fer servir aquest espai      
per fer classe i d’altres activitats      
a l’aire lliure sota l’ombra de      
l’arbre. 
 
L’alumnat a l’hora del pati i del       
menjador. 
 
Els caps de setmana:  
Infants i famílies del barri que      
participen en el projecte del Pati      
Obert.  
 
Casals de nadal, setmana santa     
i estiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elements de millora en    
l’aprenentatge i en la    
convivència 
 
L’ús d’aquest espai per    
l’expressió artística, oral,   
per l’escolta i per la     
interacció tant a les hores     
de lleure (hora del pati,     
temps lliure a l’hora del     
menjador) com a hores de     
classe és un recurs    
atractiu i enriquidor. 
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Amb la transformació de    
l’espai basant-nos en la    
simbologia de l’arbre abans    
esmentada volem que   
l’alumnat i el professorat    
tinguin un espai per    
comunicar-se, per  
transmetre coneixements,  
per debatre, d’expressió   
oral, intercanviar idees, en    
definitiva per crear vincles,    
comunitat, una tribu com si     
fos un totem que ens     
connecta a la natura i entre      
nosaltres. 
 
Proposta de redisseny: 
 
Volem muntar una   
plataforma en un o dos     
arbres que permeti   
l’alumnat i la resta    
comunitat educativa seure,   
expressar-se, escoltar-se,  
reunir-se o fins i tot menjar      
amb tranquil·litat. 
 
Disposar troncs al voltant    
dels arbres i les    
plataformes de forma que    
serveixin per seure o    
realitzar activitats de   

 
L’ajuntament disposa  
d’aquest servei que   
inclou jardineria, neteja,   
petites reparacions, etc.   
Podríem comptar amb la    
seva col·laboració per   
adequar la zona que    
actualment té molts   
desnivells, males herbes,   
arrels a la vista, forats…     
el terreny necessitaria ser    
anivellat per poder   
instal·lar la plataforma. 
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moviment. 
 
Tipis indis de roba per     
trobar espais d’intimitat i    
cooperació. 
 
Decorar els arbres per    
convertir-ho l’espai atractiu   
per l’expressió oral, artística    
o corporal. 

Activitats clau 
activitats per executar el    
projecte i per recerca de     
col·laboradors: ( amb cost    
valorat)  
 
6. Neteja: treure tanques,   

tallar gespa i netejar    
zona. 

7. Fer un taller creatiu    
amb els infants amb    
dibuixos o recerca de    
fotos sobre com   
s’imaginen l’espai 

8. Posar en comú i    
seleccionar les  
propostes que més   
agraden a la gent. 

9. Aconseguir material 
10. Intervenció:  

- Els infants faran   

Materials Clau: 
 
Que hi ha disponibles al     
centre: 
 
 
Cal comprar: taulons de    
fusta i material per    
montar la plataforma. 
 
 
Donacions: canyes,  
cintes de roba, creacions    
amb ganxet, tions. 
 

Valors vinculats: 
 
Convivència en comunitat: és    
un espai per trobar-se i     
desenvolupar activitats diverses   
(expressió artística, oral,   
expressiva…) en grup. 
 
Ecologia: Treballar i jugar en un      
entorn natural ajuda a estimar     
la natura i per tant, respectar-la      
i tenir-ne cura. Així com     
manipular l’espai tot tenint cura     
del medi natural. 
 
Sensibilitat artística:  
l’intervenció respectuosa de   
l’ésser humà per fer la natura      
encara més agradable i bonica     
fent servir materials naturals.  
 
 

Difusió: 
 
Per demanar familiars   
col·laboradors per la   
jornada de treball (tipis) fer     
una convocatòria general i    
compartir-la per: 
: 

- Correu electrònic  
- Web del centre  
- Twitter 
- Facebook AMPA 
- Grups de  

WhatsApp 
 

 
Memòria Crida Hack the School  

23 
Fundació Jaume Bofill 
 



 
 
 

una feina  
d’observació de la   
feina que farà el    
fuster: prèviament  
hauran treballat al   
“xerric-xarrac” com  
farien ells una   
plataforma al voltat   
d’un arbre. 

- Mateix procés amb   
els tipis però els    
infants participaran  
de forma més   
activa a la seva    
construcció. 

- Relació de la   
comunitat 
educativa amb el   
voluntaris del  
centre cívic per   
decorar els arbres.  

 

Recursos necessaris: 
Material:  

- taulons de fusta i material per muntar la plataforma. 
- tions 
- canyes 
- cintes de roba 
- creacions fetes amb llana o ganxet 

Mà d’obra: Fuster per muntar la plataforma. Base de nivelació  de formigó, del terreny. 

Inversió total 
Recursos que tenim: 2000€ que aporta l’ escola i 1500 que           
aporta l’Ajuntament via subvenció a l’AMPA de l’Escola 
A repartir entre les 3 propostes.  
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PROTOTIP  
 

 

4. El paper de la comunitat  
El treball cooperatiu que s’ha realitzat per arribar a les diferents fases, ha sigut molt enriquidor per l’escola i ha fet que tots ens sentíssim                         
més connectats i integrats en el projecte. Començant pels alumnes que s’han sentit més que mai escoltats i representats, ja que                     
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mitjançant les activitats amb la Karen i també amb les reunions de delegats que s’han realitzat amb la cap d’estudis, els alumnes han                       
anat creient i veient que el que ells necessiten i demanen és escoltat i se li està donant forma, volem que es faci realitat. 
 
Les seves creacions en minimons, representat com els hi agradaria que fos aquell espai del pati junt amb les seves idees, han sigut el fil                         
conductor que ens ha portat a la comissió de pati a prendre decisions. 
 
Mares, pares i mestres, mitjançant correu, wasap i trobades presencials, hem anat teixint aquestes propostes. Creant un Pinterest per                   
recollir les idees, agafant aire per tirar-ho tot endavant.  
 
A la fase d’escollir el microprojecte, va ser aquesta comissió la que va creure indispensable representar alguna proposta respecte als 3                     
grans eixos que cal treballar al nostre pati ( natura, moviment, zona tranquil·la): 
 
. Perquè la comunitat educativa necessita  sentir que els 3 ambients són valorats d’igual importància.  
. Perquè cal que tota la diversitat educativa es trobi representada.  
 

5. Difusió del projecte 
 
Des del primer moment hem volgut que tota la comunitat educativa i també la resta de ciutadans de Vilanova i la Geltrú estiguessin al cas                         
de tot el procés en el qual ens embarcàvem i per això: 
 
. Es va crear una apartat sobre el pati i s’hi han  anat penjant tots els articles realitzats;  
 
. Els hem compartit a les Xarxes Socials fent servir la pàgina de Facebook de l’AMPA i el Twitter de l’Escola; 
 
. S’han fet servir els grups de WhatsApp de famílies de l’escola per convidar les famílies a participar. 
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. S’han realitzat les enquestes fent servir formularis de Google. 
. Hem donat a conèixer el projecte de l’escola fora del centre contactant amb la televisió local, Canal Blau, que va venir a enregistrar                        
imatges d’una de les primeres activitats que vam realitzar amb la comunitat educativa, la passejada pel pati, i posteriorment va fer una                      
entrevista a alguns dels membres de la comissió durant una de les sessions de treball.  
 
Amb tot aquest material van realitzar un petit reportage que ens va emocionar molt. 

 

6. Annexes 
Creiem necessari incloure en aquesta memòria el plànol (adjunt al mail) que va realitzar la nostra assessora Karen que reflecteixen de                     
manera molt visual i clara els resultats de la fase de diagnòstic i que ens van ajudar molt a prioritzar i triar les propostes recollides que                          
eren moltes i molt diverses. Vam veure clarament que els infants demanaven i necessitaven 3 tipus d’activitats al pati, que fins ara només                       
s’havia atès 1, la de moviment, i de manera parcial amb esport, i que fins i tot s’estaven penalitzant d’ altres com ara les zones                         
tranquil.les.  
 
Tot i que hem triat només 3 pel microporojecte us voliem presentar el llistat d’intervencions que es va seleccionar i que es vol dur a terme                          
al llarg dels 3 anys que queden amb l’actual equip directiu. (adjunt al mail) 
 
Comptem amb el compromís d’anar invertint una mica de pressupost cada any i la il.lusió i col.laboració de cada vegada més famílies                      
que s’han anat unint a la comissió. Els mestres hi estan engrescats ja que aquest projecte aborda el convenciment que l’exterior ha de                       
tenir un paper cabdal a la vida de l’escola. El personal de menjador també espera en candeletes els canvis donat que per a ells                        
representa un espai que, sense propostes adequades, sovint és font d’insatisfacció i conflictes. Val a dir que comptem amb un conserge                     
molt implicat i extraordinàriament capaç que des de fa anys ens ha ajudat en la nostra aposta per canviar els espais de l’escola per                        
adaptar-los al nostre projecte educatiu. : Una il.lusió compartida  
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Per últim presentem l’Activitat 22 Recollim vivències i aprenentatges (pàgina 59 de la Guia) tot i que no hem pogut realitzar a temps                       
l’implementació del prototip i per tant no hem pogut completar l’ultima part de l’activitat però ens comprometem a fer-ho a les xarxes                      
socials un cop fet realitat.  
 
Recollim vivències i aprenentatges  
 
Les vivències  
 

● Com i per què vàreu decidir participar? Quina era la vostra motivació?Havíem encetat ja una comissió de pati perquè teníem                    
ganes de millorar el nostre gran pati. I buscant material, idees per poder avançar, va arribar a les nostres mans aquest projecte.                      
Tot un repte accedir i que ens acceptessin. I va passar. La nostra motivació per millorar el pati ara a més anava acompanyada                       
d’un assessorament i un programa que ens ajudaria a posar fil a l’agulla. 
 
Perquè el pati de l’escola està molt desaprofitat, i li veiem moltes possibilitats en un espai cuidat i que ens cuidi. Cal satisfer                       
necessitats i interessos.  

  
Perquè era una gran oportunitat per transformar un espai de l’escola amb tant de potencial i adequar-lo, seguint el nostre projecte                     
educatiu, la filosofia i el plantejament pedagògic, tal com estem fent amb la resta dels espais de l’escola. Compartim la idea dels                      
espais com a espai educatiu: el tercer mestre. De fet, el pati d’Infantil, que disposa de propostes més variades i riques, crea una                       
convivència molt més confortable. No podíem perdre l’oportunitat d’esmerçar tots els esforços possibles per intentar aconseguir                
treure el màxim partit del gran espai del que disposem. 

 
● Quines persones de la comunitat educativa han participat?  

 
Hi ha  participat tota la comunitat educativa del centre: professorat, alumnat, famílies, personal del menjador i conserge. 

 
● Hi ha algun col·lectiu que no hagi interactuat amb el procés? 
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Tan sols a qui no afecta en el sentit que no es beneficiarà directament del canvi tan important que hem encetat: personal de                       
neteja i administratiu. Això sí, ells també l’estan vivint i col.laborant.  

 
Karen: No hemos involucrado al barrio, como mencionamos en la reunión en la que nos conocimos. Esta idea sería buena tenerla                     
en cuenta a futuro, teniendo en cuenta que el patio es pati obert; además de que podríamos aprovechar los conocimientos y                     
recursos materiales para futuras intervenciones. 

 
● Què és el que més us ha sorprès del procés? 

 
Tot el que els nens i les nenes volien dir del seu pati. Tenen moltes demandes, queixes i idees: millorar i enriquir els espais del                         
nostre pati és una tasca urgent. Fer-lo agradable i segur el nostre repte. 

 
La gestió del procés per recollir , buidar i organitzar la informació. Ja que crec que pel nostre compte no hauríem pogut valorar                       
tants factors. També m’ha sorprès l’impuls que s’ha donat al projecte en tant poc temps. 

 
M’ha sorprès i m’ha agradat aprendre activitats, recursos, idees per crear oportunitats per a la comunicació i l’intercanvi, ens hem                    
adonat que si dinamitzes i crees diferents espais sempre hi ha persones disposades a donar un cop de mà de diferents maneres:                      
aportant idees, aportant temps o materials, etc… 

 
Tenir una assessora en contacte permanent ens ha donat unes eines i ens ha aportat uns coneixements bàsics. Tanmateix, els

materials, el personal i la infraestructura que ens ha facilitat Hack the School han  estat molt enriquidors. 
 

Karen: Hay varios aspectos que me han sorprendido mucho. Por una parte, el trabajo con las niñas y los niños, ha sido increíble,                       
como han hecho el ejercicio desde una mirada un poco más crítica, identificando como es el uso del patio, que les agrada y que                        
no, sobre todo argumentando las razones; también me ha sorprendido lo empáticos que son y como me han hecho sentir (tanto el                      
alumnado como el profesorado) como una miembro más del Canigó. Por otra parte, el trabajo con la comisión de patio, me ha                      
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sorprendido mucho, lo comprometidas que han estado con el proyecto, a la vez que poco a poco se fueron sumando más madres.                      
En ambos casos, considero que se trabaja muy bien equipo, sobre todo en la comisión de patio, hay cosas por mejorar en ambos                       
grupos, pero veo mucho potencial para seguir trabajando a futuro. 

 
● Heu visualitzat algun nou repte de futur després d’haver acabat aquest procés?  

 
Si! A la passejada amb les famílies i també a través de les eines de comunicació que hem emprat (bústia, correu, cartellera) ens                       
van fer veure que les zones d’accés a l’escola eren molt fredes, estaven descuidades. Ja tenim algunes idees per transformar-les.                    
És un espai molt important ja que és el primer que trobem  a l’arribada  i cal que transmeti caliu i sigui acollidor.  
 
Així mateix, els passadissos laterals estan empetitits per tanques i altres tanques impedeixen accedir a espais naturals que no                   
presenten cap perill. Aquesta per exemple és una millora que tenim prevista a curt termini perquè és molt senzilla i molt                     
econòmica i el benefici immediat.  
 
Hem de completar la vessant artística i plàstica amb propostes més diversificades que obrin la ment als “cent llenguatges”.  
 
És fantàstic com la visió de les famílies, que viuen l’escola des d’una òptica diferent a la dels mestres, pot enriquir i complementar                       
les reflexions que ens portin a oferir uns espais que facilitin vivències de qualitat.  
 
Karen: Más a un nivel pedagógico, pienso que hay que seguir reforzando el trabajo en grupo en el alumnado, también teniendo en                      
cuenta temas de género, muchos grupos se frustraron cuando trabajaron entre niños y niñas. Así mismo, hicieron muchos                  
comentarios que muestran que existen muchos estereotipos a la hora de jugar, considerando los deportes como algo más de                   
chicos y las manualidades como algo de chicas. Creo que es un buen momento de incorporar una perspectiva coeducativa y de                     
género teniendo en cuenta que el colegio está cambiando su metodología. 

 
Sobre el disseny i el seu impacte  
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● Quin aspecte del prototip ha sigut més valorat per la comunitat educativa? 
Com a mare valoro molt la inclusió dels espais naturals al pati amb retirada de tanques que els separen dels nens i nenes i la                         
creació d’espais nous com la muntanyeta Canigó, així com el foment d’ús de la zona d’arbres. 
 
També valoro molt la implicació dels alumnes en el disseny d’aquests espais. Juntament amb el fet que s’organitzin jornades de                    
treball amb famílies que ajudaran a “fer escola”.  
 
M’agrada pensar que la creació de la muntanya del Canigó , les zones verdes i de relax són les més valorades, ja que tots volem                         
que aquests tres ambients es facin realitat el més aviat possible. Perquè veiem que hi ha espai per crear-ho, els alumnes ho                      
reclamen i perquè és la part més creativa. 

 
● Què significa l’èxit d’aquest procés per a vosaltres? 

 
La creació de nous espais al pati tan diversos significa obrir tot un ventall de noves possibilitats a alumnes, professors i famílies                      
perquè millorarà la qualitat de les nostres relacions com a comunitat educativa i amb el pati de l’escola que és l’espai més                      
compartit per tots.  

  
Crear xarxa, apropar-nos i veure que junts podem aconseguir més i millor. Ja s’està veient, les famílies poden proposar activitats,                    
projectes que enriqueixen l’escola: des d’uns avis que conjuntament amb mestres estaran a l’hort en hores de pati a (avui                    
mateix?/ la setmana passada en què) des de la comissió s’ha compartit la iniciativa de “Aprendiendo al aire libre” i ja s’hi estan                       
sumant mestres.  
 
Per tant crec que aquest projecte acompanya de manera harmònica un procés de canvi metodològic que s’ha iniciat a l’escola                    
perquè ens fa veure que també es pot utilitzar el pati en altres moments del dia a dia. I així entendre el pati com un espai més per                            
aprendre, per viure-hi, per créixer i satisfer la curiositat que és el motor que guia la recerca per observar, interpretar i construir                      
nous coneixements i i capacitats. 
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● Què t’agradaria que passés en relació a la convivència i a l’aprenentatge un cop implementat el prototip? 
 
Els nous espais generaran noves maneres d’aprendre i de conviure amb els altres:  

 
- Escales: donem valor i promovem el descans i els moments de calma necessaris per a tothom;  
- Arbre: jugar i aprendre en interacció directa amb la natura;  
- Muntanyeta: mil maneres de jugar més enllà dels jocs de pilota de les pistes. 
- Resta d’espais: Integració del pati, zones d’entrada/sortida i zones de pas com un tot coherent que potencia la convivència amb la                     

natura i respecta les diferents maneres de desplaçar-nos i d’estar a l’espai exterior.  
  

Ens encantaria que els infants a qui no els hi agrada jugar a futbol i a bàsquet, sentin per fi que tenen altres opcions al pati,                          
posant a la seva disposició espais que els permetin gaudir i paral.lelament autogestionar-se i trobar-se amb els altres. veure que                    
els conflictes disminueixen perquè tothom pot fer quelcom que li ve de gust al mateix temps que desenvolupa tot el seu potencial. 
Karen: Me encantaría que todas y todos puedan encontrar su espacio en el patio, tanto para las criaturas que les gusta más los                        

juegos de movimiento como a las que les gusta hacer actividades más tranquilas. También que juegen más en equipo y de forma                      
cooperativa. Así mismo, que la gente del barrio se apropie del espacio, para que además de disfrutar el pati obert se                     
responsabilicen y lo cuiden; también para crear sinergias dentro y fuera de la escuela. 

            Que tots ens trobem representats al pati, que trobem un espai per sentir-nos a gust. 
 
           Heu projectat altres canvis de futur? 
  

Sí, tenim pensades  totes aquestes actuacions (adjunt al mail)  
 
 

Indica alguna frase o cita que destacaries del procés: 
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El lema! A Vilanova hi ha una frase que ens fa vibrar: “Vilanovins, la plaça és vostra” és el tret de sortida a la guerra de caramels                           
de La Comparsa…. 
 
Quan finalment vam decidir el lema, va ser emocionant pensar que tothom quan llegís “El Pati també és teu: viu-lo” podria sentir                      
la mateixa emoció i sensació de pertinença.  

 
Compartir és construir!  
 
Com diu l’il·lustrador Joan Turu: Construïm, compartim, imaginem… també al pati. 
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Memòria Crida Hack the School  

34 
Fundació Jaume Bofill 
 


