
QUIN PATI VOLEM?   

1. Com és la nostra escola?

El centre Aina Moll i Marquès és un centre públic que forma part de la realitat

cultural i lingüística de les Illes Balears, on el català és la llengua pròpia de la

comunitat autònoma. Ubicat a la plaça Bisbe Berenguer de Palou de la ciutat

de Palma, la nostra escola és eminentment un centre urbà construït l’any 1974

amb un edifici central de 746m2, cinc alçades i una capacitat de 675 alumnes.

El  centre  imparteix  l’ensenyament  del  segon  cicle  d’educació  infantil  i

primària, amb tres línies per a cada un dels nivells (27 grups-aula), amb un total

de 682 alumnes i 47 mestres. 

El centre ofereix atenció a l’alumnat dins l’horari lectiu (de 8,30h a 13,30h) a

més  d’oferir  el  servei  d'escoleta  matinera  (de  7,30h  a  8,30h),  el  servei  de

menjador (de 13,30h a 15,20h) i les activitats complementàries (de 15,30h a

17,30h).  Alguns  d’aquests  serveis  estan  organitzats  per  l’AMPA  que,  a  més

d’assumir les funcions pròpies d’una associació de pares i mares, s’encarrega

dels serveis d’escola matinera i d’activitats complementàries.

El Pati del CEIP Aina Moll i Marqués està format per:

a) Un gran pati central –aprox. 1.346m2- a l’entrada principal del centre

amb una pista de bàsquet i una altra de futbet. El paviment d'ambdues

és d'asfalt. Ús principal: temps d'esbarjo de primària i 4 i 5 anys. A més,

el servei de menjador, les activitats extraescolars que es desenvolupen

els horabaixes i les festes que es celebren a l’escola es fan en aquest

gran pati central.
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b) Un pati petit d’uns 342m2 per als alumnes de  3 anys  situat devora del

central i tancat amb una reixa pròpia. 

c) Un petit  espai al darrera de l’edifici d’uns 354m2 aprox. amb el  terra

d’asfalt i un mur alt amb reixa. És un espai  emprat també pels alumnes

de primària.

2. D'on sorgeix la  necessitat de canvi?

La necessitat de modificar el pati de la nostra escola era un sentiment estès

entre la comunitat educativa de l’Aina Moll, especialment entre els infants i les

famílies. És un espai que es va dissenyar fa més de quaranta anys, que quasi no

ha  sofert  modificacions,  que  acull  actualment  un  nombre  significativament

superior d’infants pel que va ser inicialment dissenyat, on el  ciment i  l’asfalt

dominen un espai abrasiu i que no és gens amable ni engrescador1.  A més,

està en gran part monopolitzat pels jocs de pilota, sobretot de futbol (activitats

principalment realitzades per nins que genera indirectament una discriminació

de gènere i, per tant, una falta de visibilitat de les nines al pati).

1 Més fotografies dels espais exteriors a https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157678132748352
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L’Associació de Mares i Pares (AMPA) va recollir aquesta voluntat de canvi, de

crear un entorn que estimulés l’aprenentatge en un primer document que la

darrera Assemblea general de socis de l’any va acordar presentar a la darrera

reunió del Consell  Escolar del curs 2015/2016. En aquesta reunió del mes de

juny  el  Consell  Escolar  va  acordar  la  creació  d’una  comissió  formada  per

mestres i famílies per treballar conjuntament el projecte de millora a partir del

curs escolar 2016/2017. I així ho compartíem al nostre bloc2:

3. Com hem viscut el procés?

Des d'un primer moment ha estat un procés motivador i  engrescador, però

també amb entrebancs i moments de desànim que hem anat superant dia a

dia. Són moltes les hores dedicades en aquest projecte, però són més les ganes

i la il·lusió que, a dia d'avui, seguim tenint. I el que més ens anima és veure com

va agafant  forma, com aquella  "idea desgavellada"  es  fa forta i,  sobretot,

possible i real, i que a cada trobada que fem son més els que en volen formar

part. A dia d'avui tothom sap que hem fet el més important, anar tots a una.

Les ganes i el nombre de gent implicada creix, i aquest fet facilita que, després

de set mesos, tenguem més il·lusió que mai de seguir amb el nostre projecte.

2 Punt de partida (article complet): https://quinpativolem.wordpress.com/punt-de-partida/
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4. QUIN PATI VOLEM? El dia a dia d'un somni a punt de fer-se realitat.

L'objectiu  principal va consistir  en establir  un full  de ruta que permetés que

cada  membre  de  la  comunitat  pogués  enriquir  el  projecte  aportant

coneixements  i  habilitats  amb  un  objectiu  comú:  millorar  el  nostre  pati.

Trobàvem important,  d'una banda,  intervenir  el  continent  per  tal  de  poder

canviar el contingut, és a dir, repensar l'espai per tal de modificar les activitats

que s'hi  duen a terme, obrint possibilitats de jocs i de relacions. D'altra banda,

trobàvem necessari treure les aules a l'exterior i convertir el pati en un espai

viscut i actiu durant més hores al dia, aprendre a contemplar i valorar l'espai

exterior  com  un  lloc  on  es  pot  aprendre,  i  no  com  a  temps  d'esbarjo

exclusivament. 

Amb aquest propòsit,  al mes d’octubre de 2016 es va crear la comissió de

millora  del  pati  formada  inicialment  per  quatre  mestres  i  dos  membres  de

l'AMPA (actualment s'hi  han afegit  un pare/arquitecte i  dues mestres   més)

amb  l'objectiu  principal  de  definir  un  nou  projecte  que  involucràs  tota  la

comunitat  educativa  i  que  contemplés  l'espai  exterior  com  a  oportunitat

d'aprenentatge. D'aquesta manera, ens vàrem proposar coordinar, impulsar i

dinamitzar el treball en comunitat, així com a fer d'interlocutor entre la Direcció

del Centre i les administracions públiques. 

El primer pas va consistir en concretar els principis que ens havien de guiar i les

fases que trobàvem necessàries que s'havien de seguir:

PRINCIPISPRINCIPIS

• Participació de tota la comunitat educativa per tal d'implicar totes les parts en un

projecte de tots i totes.

• Cocreació, entenent-la com a un procés horitzontal mitjançant el qual es planteja

un  objectiu  comú  i  on  tots  els  membres  de  la  comunitat  tenen  l'oportunitat

d'enriquir-lo d'una manera o una altra (opinant, acompanyant, aportant habilitats,

coneixements, idees, recursos, etc).

• Comunicació - xarxes: destacant la importància de difondre i donar a conèixer el

nostre procés per tal de provocar (no només informar sinó transmetre, contagiar i

donar peu a la reflexió).

• Documentació com  a eina d'enregistrament  de les  passes  dutes  a terme i  dels

materials creats amb l'objectiu de facilitar la reflexió col·laborativa així com la presa

de decisions.

• Investigació i formació mitjançant la recerca d'altres experiències i processos per tal

d'aprofitar-los i adaptar-los al ritme i característiques del nostre procés.

• Reflexió constant, demanant-mos on som i cap a on anam en cada moment.
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FASESFASES 

1. Presa de consciència.

2. Cocreació

3. Execució del projecte.

4. Reflexió, manteniment, gestió i usos.

FASE 1: Presa de consciència: recollida d'informacióFASE 1: Presa de consciència: recollida d'informació

Durant aquesta primera fase des de la Comissió es va analitzar la funció del

pati dins del Projecte Educatiu de Centre (en el nostre cas es contemplava el

pati com a temps d'esbarjo i per a l'educació física, en temps lectiu). Vàrem

impulsar  una  sèrie  d'activitats  amb l'objectiu  de recollir  les  idees,  opinions  i

propostes de tota la comunitat educativa (alumnes, mestres i famílies) i poder

fonamentar el projecte en les seves impressions i expectatives. Així doncs, era

imprescindible  crear  eines  que  ens  permetessin  recollir  tota  la  informació

(bústia3 i compte de correu) i, al mateix temps, contagiar l'entusiasme i informar

de  les  novetats  del  procés  (plafó  informatiu,  facebook  i  blog  varen  ser  el

primer, Twitter, Pinterest i Flickr arribarien poc després).

elpatiquevolemceipainamoll@gmail.com Eina principal de comunicació i per a enregistrar-se a
la majoria de serveis

https://www.facebook.com/quinpativolem/ Per  a  mostrar  el  nostre  dia  a  dia  a  més  d'altres
publicacions que remoguin i provoquin la reflexió als
que ens segueixen

https://quinpativolem.wordpress.com/ És el nostre diari en forma d'entrades.

https://twitter.com/QPatiVolem Per a compartir experiències i estar informats.

https://es.pinterest.com/quinpativolem/ Per a inspirar-mos i agafar idees

https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums Per  a  documentar  el  moments  més  importants  del
procés.

Des  de  principis  d'octubre  i  fins  dia  20  de  desembre  vàrem distribuir  unes

enquestes escrites a alumnes, mestres i famílies4. 

3 Necessitam una bústia!: https://quinpativolem.wordpress.com/2016/11/20/necessitam-una-bustia/
4 Annex 1A, 1B I 1C. Model d'enquestes enviades.

5



QUIN PATI VOLEM?   

Dia  20  de  desembre  de  2016,  paral·lelament  al  procés  de  les  enquestes  i

coincidint amb la festa de fi de trimestre que havia organitzat l’Ampa, vàrem

preparar una sèrie d'activitats per tal de donar a conèixer el projecte i fer-ne

difusió5:

• Paradeta informativa amb tríptic6.

• Votació del logotip que des d'aquell  instant representaria el  projecte

(prèviament havíem establert les bases del concurs, podent participar-hi

tots els membres de la comunitat7)

• Gravació d'entrevistes a alumnes, mestres i pares sobre: "Com era el pati

de  la  teva escola? Què  t'agrada del  pati?  Què  no  t'agrada? Com

t'agradaria que fos el pati?" (aquest dia es varen enregistres les escenes;

posteriorment editarem el vídeo i  férem la presentació en el transcurs

d'unes jornades a les quals assistírem com a ponent al mes de març i

que més endavant vos explicarem).

• Exposició de fotografies antigues: "Com Jugaves quan eres petit?"8

Va ser una jornada9 molt especial durant la qual petits i grans vàrem gaudir

expressant i recordant la màgia del joc. A més, des d'aquell instant, tíndríem un

logotip que ens acompanyaria durant la resta del viatge.

Durant  tot  el  mes  de gener  i  febrer  des del  grup motor  vàrem procedir  al

buidatge dels resultats de les enquestes, rebent-ne un total de 542 (322 dels

alumnes, 10 per part de mestres i 210 famílies) a partir del qual vàrem elaborar

un informe que més endavant compartiríem amb la comunitat educativa i

que, en una segona fase de cocreació, ens permetria valorar i  analitzar els

interessos, desitjos i propostes sobre els espais exteriors de l’Aina Moll i Marquès.

L'informe10 va consistir en organitzar les respostes de manera objectiva, amb la

finalitat  que cada persona que el  llegís  hagués de treure les  seves pròpies

conclusions. Vàrem invertir moltes hores en realitzar el buidatge, de fet, en una

valoració  posterior  vàrem  concloure  que  hi  havia  massa  preguntes  i  molt

obertes i que això havia dificultat el procés, si haguéssim de tornar-ho a fer

segurament les enquestes serien diferents. Un aprenentatge més.

5 Invitació a la jornada https://quinpativolem.wordpress.com/2016/12/13/presentamelprojecte/
6 Annex 2: Tríptic
7 Annex 3: Bases i invitació a participar al concurs del logotip
8 "Com jugaves quan eres petit?" https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157676137145783
9 Triant un logotip: https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157675966340883
10 Informe enquestes: https://quinpativolem.wordpress.com/2017/02/23/resultat-de-les-enquestes/

6



QUIN PATI VOLEM?   

Entre enquesta i enquesta vàrem rebre la desitjada notícia que havíem estat

seleccionats per a poder participar a la vostra crida Hack The School creant un

gran ressò mediàtic i atorgant-mos una dosi extra d'entusiasme11. 

I,  encara  amb  ressaca  emocional  i  sense  acabar  de  creure'ns-ho,  ens

enlairàvem cap a Barcelona12.

11 Articles complets:  http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/02/24/aina-moll-quiere-cambiar-
patio/1192387.html i http://www.lavanguardia.com/vida/20170223/42247783791/el-proyecto-hack-the-school-de-
la-fundacio-jaume-bofill-selecciona-al-ceip-aina-moll-de-entre-176-propuestas.html
12 Ens enlairem: https://quinpativolem.wordpress.com/2017/02/22/ens-enlairem-hack-the-school/
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FASE 2: Cocreació:FASE 2: Cocreació: Construint junts un nou espai.

Des de l’inici hem sabut que la clau per tal de poder fer realitat el nostre somni

s'havia de basar en les paraules  col·laborar, compartir, contagiar, participar,

implicar tota la comunitat. Escriure ara les paraules resulta senzill, però ha estat

en acabar cada trobada amb les famílies i menuts quan han anat agafant

vertader significat. 

Quan et sents escoltat, quan compten amb tu, quan volen conèixer la teva

opinió,  quan  diverses  idees  s'ajunten  en  una  sola,  quan  et  sents  part  de

quelcom més gran és quan et veus capaç d'aconseguir allò que et proposis.

I  amb aquesta  finalitat  dia 23 de febrer  ens  reuníem amb els  delegats  de

classe13i dia 6 de març convergíem a la I Trobada de la Comunitat Educativa14.

                                             I Trobada de la comunitat educativa                                      

Encara amb la vostra jornada formativa del Macba al cap i amb la guia de

Hack The School  a les mans,  vàrem trobar adient encetar  aquesta primera

trobada amb un vídeo molt inspirador per tal d'anar encalentint motors:

Historias de un educador salvaje https://twitter.com/QPatiVolem/status/837417947865964548

Érem més de seixanta persones, així que calia organitzar la sessió per tal que

resultés profitosa i no massa extensa. D'aquesta forma vàrem dur a terme una

dinàmica d'agrupament per colors (vàrem aferrar un gomet al front de cada

participant, i s'havien de trobar els companys del mateix color, sense parlar).

Un cop fets els grups, i a partir del debat i de la posada en comú entre tots,

vàrem establir les principals conclusions dels informes de les enquestes i vàrem

consensuar les premisses a partir de les quals podríem definir, en un futur no

molt llunyà, el projecte de millora dels espais exteriors del nostre centre15.

13 Entrada Delegats de classe: https://quinpativolem.wordpress.com/2017/02/27/reunio-de-delegats/
14 Annex 4: Cartell de la I Trobada de la comunitat
15 Moments de la I Trobada: https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157680838995002
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Conclusions:Conclusions:

• Comunitat motivada. Hi ha una voluntat decidida d’un grup  de famílies

i mestres de millorar el pati.

• Necessitat de transformar l'espai, per tal de poder oferir als infants uns

espais diversos.

• Reivindicació de zones verdes.

• Reclam de jocs lliures, creatius i cooperatius.

• Estètica motivadora i amable.

Premisses/condicions a l'hora de prototipar:Premisses/condicions a l'hora de prototipar:

• Normativa, seguretat i, sobretot, sentit comú.

• Seguir  cooperant, compartint propostes i documents amb les persones

interessades. Des del grup motor proposam la creació de grups de feina

per poder  fer  el  procés més enriquidor  fent  que hi  participi  el  major

nombre de persones possibles.

• Volem apostar per  elements naturals,  reutilitzables i  ecològics sempre

tenint present que han de ser segurs, sostenibles i viables (manteniment).

• Proposarem  jocs  no  dirigits,  estructures  abstractes  que  fomentin  la

imaginació, la creativitat i el joc lliure i cooperatiu. 

• Diversitat  d'espais  que permetin  relacions  diferents  i   donin  peu  a  la

imaginació,  creativitat,  curiositat  i  respecte per  la natura,  així  com a

moments de descans i de conversa.

• Reflexió pedagògica. En parlarem més detingudament al punt 5.
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                           Experiències que augmenten les reserves d'il·lusió                              

Tal i com hem explicat en parlar dels principis del projecte, no es tracta només

d'un canvi estructural del pati, sinó de modificar allò que hi succeeix. Des de

l'equip docent d'infantil  s'està replantejant allò que té lloc a les aules. S'està

fent un treball de reflexió amb l'objectiu d'anar fent petits canvis també dins el

centre.  I  per  aconseguir-ho és  necessari  assessorar-se,  investigar,  formar-se i

tenir  il·lusió i  interès  en aprendre d'altres  experiències.  Amb aquest  propòsit

vàrem organitzar unes jornades i programar una sèrie de visites a centres.

Visitam El Martinet

Finals de novembre. Durant la jornada pedagògica duta a terme al  Ripollet

deu mestres d'infantil del nostre centre vàrem tenir l'oportunitat  de conèixer els

eixos que conformen l'escola pública El Martinet, l'organització dels seus espais,

així com la manera que tenen els infants de desplaçar-s'hi lliurement. I com no

podia ser d'una altra manera, ens vàrem quedar meravellades de l'exterior:

cabanes,  bitxos,  tresors,  circuits,  llocs  secrets,  fang  i  bassiots,  estructures

diverses,  pastetes,  pocions,  lupes,  llibres,  eines,  troncs,  plomes,  en definitiva,

una escola viscuda tant per dintre com per fora.

Jornades de la mà de El Nou Safareig16 

17 i 18 de març. El primer dia va consistir en una visita pels espais exteriors del

nostre  centre durant la qual poguérem compartir  inquietuds i  exposar-los  el

nostre projecte, que amb molt de gust i naturalitat varen analitzar i retornar.

L'horabaixa del mateix dia un pare i dues mestres del grup motor vàrem fer de

ponents exposant el nostre procés mitjançant un prezi17 (en aquell moment ja

havia  transcorregut  la  primera  trobada  i  estàvem  organitzant  la  segona).

Vàrem  considerar  oportú  començar  la  jornada  amb  el  vídeo18 de  les

entrevistes realitzades durant la jornada de presentació del projecte.

Just després de nosaltres exposaven el seu projecte les companyes de l'escola

Ceip Pintor Joan Miró, les quals es trobaven en una fase d'execució. Des del

grup  motor  trobàvem  molt  interessant  poder  visualitzar  l'abans  i  el  després

d'una mateixa idea amb l'objectiu de motivar les famílies i mestres dels centres

assistents amb el fet de veure que hi ha escoles que han aconseguit fer canvis

importants en la mateixa línia que nosaltres.

16 Jornades: https://www.facebook.com/quinpativolem/photos/a.599539486897917.1073741838.596594740525725/657364751115390/?type=3&theater
17 Annex 5: Prezi (material emprat com a suport durant les jornades)
18 Vídeo de les entrevistes: https://www.youtube.com/watch?v=TzD1SZf12Yc
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Pitu  Fernández  i  Carme  Cols  varen  tancar  el  dia  mostrant-mos  moltíssimes

imatges  inspiradores  d'altres  escoles  i  jardins,  acompanyades  de  paraules

plenes d'esperança.

A l'endemà vàrem visitar el Ceip Puig de na Fàtima (Puigpunyent) que treballa

per ambients a més de disposar d'espais exteriors molt diversos. Amb la taula

rodona dels  ponents  vàrem donar per  finalitzades  unes jornades  la  mar de

productives i encoratjadores. Va ser tot un privilegi poder comptar amb el seu

acompanyament durant dos dies.

De tot el viscut ens quedam amb la idea de deixar de banda les dificultats i

centrar-mos en allò que sí es pot fer.

Sortir  de  l'àrea  de  confort,  dels  "sempre  s'ha  fet  així",  "el  pati  i  la
vigilància", "el pati és per al temps lliure", "a dins fem les assignatures
competencials, a fora és esbarjo" són creences de fons que ens fan veure
les dificultats que suposen els canvis necessaris per poder estructurar la
flexibilitat  horària,  per  poder  acollir  les  coses  que  passin,  previstes  o
imprevistes. Un camí que fa evident que el canvi només és possible si va
acompanyat  de  canvis  socials  i  culturals  i  d'un  projecte  pedagògic
fonamentat.

Carme Cols i Pitu Fernández

Formació sobre ambients d'aprenentatge de la mà de Congrés Indians i Ceip

Verge de Lluc al Centre d'Ensenyament del Professorat de Palma 

Seguint  amb  el  principi  de  formació  les  mestres  d'educació  infantil  vàrem

assistir a diferents sessions sobre l'educació viva i activa que tant ens interessa i

que poquet a poquet ens agradaria anar introduint.

En  aquesta  ocasió Congrés  Indians i  Ceip Verge de Lluc,  encara que dins

contextos ben diferents, ens varen parlar dels ambients d'aprenentatge com a

motors per a la reflexió, l'experimentació, per al descobriment... en definitiva,

d'espais on cada infant pot aprendre al seu ritme. Pel que fa al nostre projecte,

vàrem constatar la importància de l'aprenentatge del joc lliure i més enllà de

trenta minuts,  ambdós aspectes que defensam des del moment que vàrem

crear la comissió de millora de pati.

Visita a Ca l'Aulet - Dins el programa Hack The School

Va ser una sessió enrevoltada de natura amb l'aprenentatge vivencial com a

protagonista. Juntament amb els membres del Caiev i El Globus Vermell vàrem

poder  visitar  diferents  espais  que els  infants,  sota  la  mirada  de l'adult  que

l'acompanya  emocionalment,  van  construint  a  partir  les  seves  inquietuds.

Durant la visita  ens  varen acostar al món de la permacultura o l'art de crear
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una  producció  sostenible  i  respectuosa  amb  els  éssers  vius.  També  vàrem

compartir  amb els  companys  de Hack The School  diferents  reflexions  tenint

present el moment en què es trobava cada projecte.

Trobar-te enmig de muntanyes i boscos i recordar el color gris del ciment de la

nostra escola ens animava a seguir lluitant per tenir un pati menys trist, fred i

insuls on quan no hi ha infants no hi ha vida. Sabíem i sabem quin pati volem.

                                    II Trobada de la comunitat educativa  19                                           

En aquesta segona trobada de dia 29 de març havíem convocat les parts

demanant-los que pensassin possibles grups de treball  tenint  en compte les

característiques del projecte i les habilitats i coneixements de cadascú20.

Vàrem obrir la sessió21 amb un petit recull22 d'imatges inspiradores i de seguida

ja vàrem posar fil a l'agulla.

La  primera  passa  va  consistir  en  concretar  els  possibles  grups  de  treball

escrivint-los a la pissarra. Un cop enllestits cada persona es va situar al grup que

més li agradava o es podia sentir més còmode.

Els  membres  de  la  comissió  ens  vàrem  repartir  entre  els  diferents  grups  i,

juntament amb una persona més del grup (pare, mare o mestre) realitzàvem la

funció de portaveus. Més endavant aquestes persones serien les encarregades

de  fer  de  pont  entre  el  grup de treball  i  el  grup  motor  amb l'objectiu  de

transmetre els acords presos així com traspassar-se la informació.

Una vegada organitzats els grups els vàrem lliurar unes graelles23 amb diferents

apartats amb la finalitat de facilitar la presa de decisions per a una posada en

comú. Paral·lelament a la feina per grups vàrem col·locar un plafó amb quatre

fulls  amb  l'objectiu  que  la  gent  pogués  escriure-hi  els  recursos24 de  què

disposava (habilitats, coneixements, materials, € -idees per recaptar diners-).

Es varen formar els següents grups: Persones de verd, Jocs creatius (actualment

aquest grup s'ha redistribuït degut a que es solapava amb altres grups), Creart,

Pati de 3 anys, Gestors econòmics, Redacció i comunicació, Pati de darrere.

Des  d'aquest  dia  cada  grup  es  troba  periòdicament  pel  seu  compte,

reflexionant  i  debatent  les  idees  de  cadascú.  Redacten  les  actes  de  les

19 Annex 6: Cartell de la convocatòria
20 Convocatòria: https://quinpativolem.wordpress.com/2017/03/21/2a-trobada-de-la-comunitat/
21 Annex 7: Ordre del dia de la II trobada
22 Muntatge imatge inspiradores: https://www.youtube.com/watch?v=2DZNlaJ0llo
23 Annex 8: Graelles dels grups de treball
24 Annex 9: banc de recursos
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reunions amb els acords presos els quals son duts al grup motor on es tornen a

debatre abans de la presa de decisions final.

La reflexió que fem des del grup motor referent a les trobades és molt positiu, ja

que tal i com podreu veure a les fotografies25 la gent està molt engrescada i

il·lusionada. Es respira un ambient molt agradable i constructiu, sentiments que

ens fan arribar constantment mitjançant les xarxes socials i quan ens trobem els

matins. 

                                               Reunions amb administracions                                                 

Una de les moltes coses que ens ha aportat el fet de participar a Hack The

School és el fet de facilitar-mos punts de trobada:

3 de març de 2017, amb Antonio Morante (Director de Planificació, ordenació i

centres) i Jordi Escudero (cap de servei d'infraestructures):

Va  ser  una  reunió  molt  distesa  on  es  va parlar  de  projectes  d'innovació  i

normativa/homologacions. Eren conscients de la gran demanda d'escoles que

es  plantegen  canvis  de  models  educatius,  sobretot  a  Catalunya,  i  de  la

necessitat  d'una  normativa per  poder  avançar.  Ens  varen confirmar  que hi

estàven treballant, i varen agrair poder disposar del contacte que ens havíeu

facilitat (Maite Mínguez, Cap de servei de Gestió de Construccions Escolars).

23  de  març  de  2017, amb  Jaume  Ribas  (Director  General  d'Innovació  i

Comunitat Educativa) i Coloma Ferrer (Cap del Servei d'Innovació Educativa):

Els vàrem presentar el projecte i el procés, remarcant que s'hi contemplava

que els canvis respectaran les mesures de seguretat i indicacions tècniques de

l'IBISEC  (Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis  Educatius),  però  que

necessitàvem saber quan abans millor quins eren els seus requisits. També els

vàrem fer saber que el projecte de millora de pati és una primera passa cap un

procés d'innovació pedagògica del CEIP Aina Moll i Marquès. Vàrem quedar

que un cop tinguéssim el projecte més definit tornaríem a sol·licitar una reunió

amb l'IBISEC per presentar-los-ho.

3 d'abril  de  2017,  amb  José Hila (Batle  de Palma) i  Sussana Moll  (Regidora

d'Educació):

També els  vàrem presentar  el  projecte i  el  procés i  ells  ens informaren que

l'interlocutor  de  l'Ajuntament  serà  la  Regidoria  d'Educació,  a  qui  hem

d'adreçar la sol·licitud dels permisos quan sigui pertinent. A més, l'Ajuntament

es  va  comprometre  a  assumir  el  manteniment  del  nou  pati  si  aquest  és

25 Moments II trobada: https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157681696456930
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recepcionat per la Conselleria de Educació (CAIB). També es va parlar de la

importància  d'avançar  cap  a  un  model  d'escola  oberta  al  barri  i  a  la

ciutadania,  on les  infraestructures  dels  centres  educatius  públics  puguin  ser

emprats pels veïns.

Hem de trobar un camí de consens i  corresponsabilització a partir  del  qual

poder establir un protocol d'actuació en la transformció de les escoles.

                                        Reunions amb equip directiu i claustre                                          

Al llarg del procés hem anat mantenint reunions informatives amb el Claustre,

rebent tot el suport per part de l'equip directiu en tot moment, qui ha estat

assabentat  de  tot  el  procés.  També  han  estat  necessàries  reunions  entre

l'arquitecte i  les  mestres  d'educació física amb l'objectiu  d'establir  objectius

respectant les seves prioritats. 

                                                         EL PROTOTIP                                                                      

Actualment ens trobam cocreant,  valorant  el  prototip,  refent-lo  i  recaptant

diners per a poder dur-lo a terme. Tenim la gran sort de poder comptar amb un

pare arquitecte, que veu el món amb ulls d'infants i que s'ha implicat des del

primer moment formant part com un més en el procés:

El prototip pretén descriure la proposta de transformació del pati del CEIP Aina

Moll  i  Marqués  després  de  tot  el  procés  de  participació  i  les  necessitats

exposades pels agents participants i involucrats amb l’educació dels infants de

l’escola, d’analitzar l’estat actual dels espais i de valorar fins on es pot arribar

en la transformació del pati.

Entenem  que  l’objectiu  principal  de  transformació  del  pati  és  contribuir  a

millorar  el  procés  educatiu  dels  nostres  infants,  convertint-lo  en  un  element

confortable, enriquidor i que fomenti el joc col·laboratiu.

La  descripció  del  prototip26 es  basa  en  el  pati  central  (actualment  estam

treballant damunt les altres dues zones). Les mancances que podem trobar a

en aquest espai central són bàsicament l'excessiva homogeneïtat de la seva

superfície (tant en textures com en relleu) el material abrasiu del paviment, la

manca de zones independents, la mancança d’elements que fomentin el joc,

la mancança de zones verdes i l’excessiu ús dels jocs de pilota.

26 Annex 10A, 10B I 10C: Descripció de les actuacions a realitzar i pressupost.
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Actualment hi ha un 1% de superfície tova respecte de tots els espais exterior

del  centre  i,  mitjançant  aquesta  proposta  de  prototip,  s'aconseguiria

augmentar les superfícies toves (terra, graves, escorces, gespa, sorra, etc) fins a

un 25% del total d’espais exteriors. 

Una altra part  de la proposta passa per unificar l’espai destinat a les pistes

esportives eliminant les zones destinades exclusivament a circulacions, essent

ocupades aquestes per les pistes. A més es pretén modificar la superfície per

un acabat de ciment polit antilliscant. 

A les zones elevades perimetrals s’augmenten les zones verdes afegint jardins

verticals  i  més  elements  d’arbrat  aconseguint,  a  més,  zones  amb  major

diversitat de textures.

Es vol crear una nova zona d’uns 450 m2 considerats de superfície tova afegint

majoritàriament sauló o terra compactada (a part de zones de sorra i zones

verdes).  Es contempla a més, col·locar diversos elements  de joc (d'equilibri,

col·laboratiu, etc) tot procedent del reciclatge i/o materials recuperats.

D'altra banda, es contempla la construcció d’un turó al mig de l’espai amb

una part de grades i l’altra amb un talús de terra i gespa envoltat parcialment

amb un arener. El turó funciona com a delimitador de l’espai, com a element

catalitzador,  com a zona  de descans  i  com a zona de jocs.  Es  plantegen

també uns talussos perimetrals. Tot el conjunt es separa de la zona de pistes

amb un banc lineal alternat amb pasteres.

D'aquesta manera plantejam el nostre projecte des d'una millora de tres espais

exteriors del CEIP Aina Moll i Marquès:

• Pati  central:  canvi  de  la  distribució  de  l’espai,  reducció  de  la  zona

asfaltada  i  canvi  del  sòl.  Augment  de  les  zones  verdes  i  diversitat

d'elements de jocs i estructures  (turons, talús, etc)

• Pati de tres anys: connexió del pati de tres anys amb la nova zona de

jocs  del  pati  central  i  implementació  de  jocs  creatius,  zones

experimentació i jocs motrius.

• Pati  de  “darrere”:  intervenció per  aconseguir  un espai  més amable i

confortable (paret pissarra, rocòdrom, zones de descans, etc).
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FASE 3 i 4: execució i valoració del manteniment i usos.FASE 3 i 4: execució i valoració del manteniment i usos.

De moment no ha estat possible dur a terme l'execució del prototip si bé es

cert que hem avançat molt en el nostre camí per aconseguir-ho. Tenim present

la necessitat d'avaluar el prototip un cop executat. Caldrà realitzar valoracions

per tal de veure on ens hem equivocat, quines coses podem seguir millorant i

sempre amb el mateix objectiu de quan vàrem començar.

De moment, però, ens conformarem amb seguir imaginant un somni de cada

vegada més proper.

5. Quina reflexió pedagògica hem tengut al llarg del procés? On som ara i cap

on anem?

No hem pogut valorar els resultats però sí el procés viscut, recollint les vivències

i els aprenentatges (activitat 22 de la guia) mitjançant una jornada de reflexió

en comunitat que vàrem anomenar Téntol27.

Total la comunitat va participar a la jornada de Téntol. Famílies, infants i mestres

ens vàrem reunir al pati dels petits per aturar el temps i poder reflexionar sobre

com i per què havíem decidit participar al projecte, quina era la motivació,

quines coses els sorprenia del procés, quins aspectes destacaven...

Vàrem proposar que duguessin capses de cartró, i la proposta fou ben rebuda,

sobretot per part dels més petits. Tal i com podeu veure a les fotografies Téntol

va ser tot un èxit.

D'altra  banda,  i  tal  com hem anat explicat al  llarg de tota  la memòria,  el

projecte  ens  ha dut  també a reflexionar  pedagògicament  sobre el  procés

educatiu dels nostres infants, dintre i fora de l'aula. Hem vist com repensant els

espais exteriors de l'escola es poden generar noves dinàmiques pedagògiques

al  centre.  Hem vist  com poc a poc s'han anat implicant  més mestres,  fent

activitats la mar d'engrescadores.  Sense anar més enfora, algun cursos han

27 Activitat 22: https://www.flickr.com/photos/151449785@N05/albums/72157683489325336
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començat un treball per projectes sobre els jocs populars, d'altres han inventat

joguines, i tot per poder contestar la mateixa pregunta: Quin pati volem?

I a la inversa, volem treure les aules al nostre pati perquè sabem que la millor

manera d'aprendre és jugant.

Gràcies  a  les  diferents  trobades  hem  pogut  sentir  com  les  famílies  també

reflexionaven sobre com educaven els seus fills en el temps lliure en general i

en el moment de joc en particular.

Les  dinàmiques  que  s'han  produït  han  estat  tan  enriquidores  que   ja  es

contempla  l'opció de constituir  altres  comissions  mixtes  on famílies  i  mestres

puguin compartir coneixements i opinions relacionats amb altres aspectes del

dia a dia d'un centre, com és la convivència.

Ens ha agradat veure com hem fet camí i com moltes altres escoles s'estan

posant en contacte amb la comissió per interessar-se en el projecte, perquè

significa que alguna cosa estam fent bé. I  en aquest  sentit  tenim pendent

crear un apartat al menú del nostre blog que es digui "Compartint",  ja que

volem donar la possibilitat a altres centres d'aprofitar els documents i recursos

en els quals tantes hores i hores hem dedicat.

Durant tot el procés hem parlat de la participació de la comunitat referint-mos

a famílies,  infants  i  mestres  però som conscients  que aquesta s'ha d'obrir  al

barri. Hem de seguir col·laborant amb les administracions, fent-los veure que

invertir en educació és invertir en societat i que sens dubte, millorar el pati de la

nostra escola millorarà el projecte educatiu de l'Aina Moll i Marquès.

Pel que fa al pla d'acció, la següent passa consistirà en presentar el projecte a

les administracions, recaptar els diners i aconseguir els permisos corresponents.

També  s'intentarà  aprovar-lo  en  el  Consell  Escolar  amb  l'objectiu  de  que

ajuntament,  conselleria  i  famílies  es  corresponsabilitzin  i,  d'aquesta  manera,

poder fer realitat el nostre somni.

"Els somnis semblen, al principi, impossibles,

després improbables, i més endavant, quan ens

comprometem, tornen inevitables28"

M. Gandhi

28 Cita amb la qual ens sentim identificats i que fou seleccionada per tota la comunitat
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