
Memòria Hack the School Escola Montseny 

 

 

Dades generals:  

• Nom del centre: Escola Montseny 
• Codi: 08002204 
• Adreça: Torrent del Remei, 2-10. 080023 Barcelona. 
• Línies: 1 
• Responsable: Yolanda González Hens (directora) 

Memòria:  

D’on sorgeix la necessitat de canvi? 

L’escola Montseny ha començat a renovar la seva manera de viure els processos 
d’ensenyament-aprenentatge aquest any. A mida que ens endinsàvem en el nou projecte, 
basat en metodologies actives (ambients a Educació Infantil i projectes a Educació Primària) 
ens anàvem adonant que la majoria dels nostres espais havien estat dissenyats per un altre 
tipus de metodologia. Tota la comunitat educativa veu la necessitat de canviar tant els espais 
interiors com els exteriors, però el projecte actual se centrarà en el pati. El nostre pati actual 
està dividit en dos espais separats per un fort desnivell vertical on hi creixen algunes plantes. El 
pati “gran” consisteix bàsicament en una pista de ciment. El pati “petit” també té el terra de 
ciment, excepte per un petit sorral. A més, les persones que vigilen un pati, degut al desnivell, 
no poden veure l’altre. Aquesta disposició dificulta la barreja de nens de diferents edats, i fa 



que els esports “de pilota” monopolitzin una gran part dels espais, fent que els nens i nenes 
que prefereixen un joc més tranquil quedin arraconats als marges, sobre tot al pati “gran”. 

El procés:  

Quan ens assabentem de la crida Hack the School, el nostre Grup Impulsor de la Innovació ho 
troba una espurna excel·lent per activar la comunitat educativa i encetar el canvi d’espais de 
forma una mica guiada. Ho sotmetem a votació, tant del claustre com de la junta de l’AFA i 
decidim presentar la nostra candidatura.  

El nostre procés consisteix en:  

• Explicació al claustre sobre Hack the School. 
• Explicació a les famílies sobre el programa.  
• Un debat a cada classe sobre com seria el pati ideal. 
• Una recollida plàstica o escrita de les idees de l’alumnat. 
• Una assemblea de tota l’escola per debatre les idees que han sorgit. 
• Exposició de la recollida plàstica/escrita de les idees. 
• Visita guiada pels alumnes de 5è a les famílies (tant de l’escola com usuaris de Patis 

oberts) on es comenten les idees exposades per tal que les famílies puguin treballar a 
partir de les idees dels seus fills/es. 

• Festa de les idees: les famílies, en un ambient festiu, amb música i pica-pica, aporten 
les seves idees. 

• Recollida per part del Grup Impulsor de les propostes.  
• Treball en el prototip. 
• Creació de maquetes per part dels alumnes de 6è a partir de les propostes.  
• Elaboració de pressupost. 
• Cerca de finançament. 
• Començament dels treballs al pati. 

Durant el procés de co-creació i el debat interclasses que en sorgeix, ens adonem que ens cal 
aturar-nos i tirar enrere. Per la nostra sorpresa, molts dels dissenys dels nostres alumnes i 
moltes de les idees que exposen a l’assemblea mostren la voluntat d’ampliar les pistes de 
ciment i col·locar més espais on jugar a futbol més que la de disposar d’espais de joc més rics i 
variats. Ens trobem, doncs, davant d’un dilema. Estem, amb tota la bona voluntat del món, 
imposant als nostres alumnes un espai pensat segons les necessitats preconcebudes pels 
adults? Però llavors és lícit adaptar el pati a les necessitats de la nova línia pedagògica de 
l’escola, tot i que això signifiqui donar l’esquena a les necessitats d’una part significativa de 
l’alumnat?  

Aquestes qüestions són debatudes pel Grup Impulsor i ens adonem que hem comés 3 errors 
clau en el procés:  

1. No hem donat als alumnes exemples reals d’altres patis que sí que s’ajusten al 
nou model pedagògic perquè puguin veure que hi ha altres maneres de viure 
les hores d’esbarjo sense haver de jugar necessàriament a futbol. 



2. No hem exposat els avantatges per tothom, inclosos els alumnes més 
entregats als esports “de pilota”, de disposar d’altres espais més acollidors per 
altres activitats. 

3. No hem explicat clarament a l’alumnat que el fet de facilitar altres espais no 
implicarà deixar de jugar per sempre més al seu joc preferit (alguns alumnes, 
particularment els de primer, es temien que la reforma desemboqués en una 
prohibició absoluta del futbol).  

Vist això, lamentant-ho molt, el Grup Impulsor decideix tornar enrere. No és ben bé tornar a la 
casella de sortida, ja que per nosaltres aquesta primera recollida d’opinions ha estat molt 
valuosa. Primer de tot, com a bany d’humilitat, i segon, per encetar encara amb més ganes el 
nou projecte, sabent ara molt més de les necessitats reals del nostra alumnat. Tot i que això 
implica que els prototips encara no són els definitius i que la col·laboració dels altres sectors de 
la comunitat educativa (famílies, monitors, etc.) haurà de posposar-se una mica, ja que hem de 
fer una segona recollida d’idees de l’alumnat, ara amb més informació.  

Per tal de que veieu que no hem perdut el temps i no desaprofitar el treball d’aquesta primera 
recollida, els alumnes de 6è s’han encarregat de fer el que anomenem prototip beta. Aquest 
prototip consisteix en maquetes que plasmen les idees expressades en la primera recollida. 
Aquest prototip no pot ser considerat definitiu, ja que en haver hagut de tornar enrere, encara 
ens queda per recollir la contribució dels altres sectors de la comunitat educativa. 

 

La co-creació (fase beta):  

Tal com hem explicat, decidim començar el procés per la part més interessada: l’alumnat. Cada 
mestre va encetar grups de debat a la seva aula (adaptats a l’edat dels alumnes). Després del 
debat, cada classe fa l’expressió gràfica de la seva demanda:  

• P3: expressen les demandes verbalment i trien imatges que les representin juntament 
amb la seva mestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• P4 i P5: dibuixen com serà el pati que volen, amb una breu explicació 
redactada amb ajuda de les mestres. 

 

 
 

 
 
 

• Educació Infantil al complet: preparen i executen un ball amb l’ajuda de la mestra de 
música on es reflecteix la seva idea de com serà el procés per reformar el pati (veure 
vídeo Dansa Ed-Infantil enviat via WeTransfer) 

Els alumnes de Cicle Inicial opten també per dibuixar el pati que desitgen  

 

Els alumnes de Cicle Mitjà combinen el debat a classe amb dibuixos comparatius de l’abans i el 
després de la reforma del pati. 



• 3r: cada estudiant fa el seu dibuix 
individual 

   

• 4rt: disseny col·lectiu del pati (grups de 3-4 estudiants) 



Els alumnes de Cicle Superior opten per, després del debat, expressar les seves peticions de la 
següent manera: 

• 5è: combinen un dibuix amb un llistat de peticions.  

 

 

• 6è: creen els prototips beta  a partir de les expressions dels altres cursos i les peticions 
expressades a l’assemblea d’escola (veure vídeos enviats via We Transfer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tal com hem indicat abans, després de que cada curs expliqués les seves demandes, es va fer 
una assemblea en la qual els alumnes van debatre i es va arribar a un acord sobre quin 
prototip volien fer. És en aquest estadi que ens adonem de que no hem llegit bé les necessitats 
dels nens i optem per fer el pas enrere i trigar una mica més, però assegurar-nos que el 
projecte és sòlid.  

Col·laboració entre diversos sectors de la comunitat educativa:  

Per resumir, hem de dir que el projecte ens ha donat un pretext per pensar en les necessitats 
dels altres, i pel Grup Impulsor aquesta ha estat la seva millor aportació. Ha servit per donar 
veu a famílies i alumnes en decisions  importants i, evidentment, per donar-nos el tret de 
sortida en la millora d’un espai comú que revertirà tant a l’escola com als usuaris de Patis 
Oberts. 

Aquest procés ens ha servit per conèixer-nos a tots els membres en un rol diferent de 
l’habitual: els alumnes han explicat i escoltat mentre els mestres callàvem i preníem nota, els 
alumnes de cursos superiors escoltaven les idees d’aquests éssers petitons que es creuen per 
les escales d’Educació Infantil i comentaven quines bones idees tenien, els alumnes més petits 
s’han sentit escoltats i animats pels més grans... 

Les famílies han col·laborat des del primer moment. Ells també van quedar bastant xocats 
davant la petició de més futbol! Molts han col·laborat al Grup Impulsor i ens han acompanyat a 
diverses xerrades organitzades per Hack the School. Han contribuït també, aportant imatges 
d’algun pati o parc que els hagués cridat l’atenció i estan fent una gran feina ara que entrem 
en la segona part, preparant la cartellera (adjuntem una prova de cartell, pendent d’aprovació 
per part del Grup Impulsor), organitzant la Festa de les Idees i creant l’ambient d’il·lusió 
necessaris. Entenen que són una part tan imprescindible del nostre procés com els alumnes o 
els mestres i es mostren disposats a ajudar-nos, ja sigui buscant algun tipus de subvenció o 
ajudant-nos a muntar estructures. 



El nostre monitoratge ens ha comentat que estan poc acostumats a intervenir en aquest tipus 
de processos, ja que és la primera vegada que es troben al mig d’un procés participatiu de 
canvi de pati. S’estan mostrant molt col·laboradors i ens han fet arribar la seva llista de 
suggeriments (també és una llista beta, a millorar després de la segona recollida d’idees). 

En resum, creiem que aquest procés ens ha ajudat i continuarà ajudant-nos a cohesionar la 
nostra comunitat educativa.  


