
PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA MONTSENY 

ACTA TROBADA GRUP MOTOR ADULTS. 23/10/18 
 
Persones assistents 

Algunes mestres  i famílies de diferents cursos des d’infantil fins a 6è i dues 

facilitadores de Voltes Cooperativa d’Arquitectura. 

 

Objectius 

 Revisar els acords de la sessió anterior 
 Consensuar objectius i prioritzar línies estratègiques d’on actuar. (projecte 

global i primera intervenció desembre) 
 Treballar per grups propostes d’elements per re configurar l’espai del pati. 

Tenir una proposta global d’espais on intervenir i amb quines propostes  
 Escollir un àmbit d’intervenció i idees de propostes que puguem construir.  

 

Metodologia 

S’han treballat els acords passats per tancar els objectius. Hi havia prou consens 

en que tot el que es va comentar com a acords són els objectius principals de la 

transformació i que calia començar a pensar en accions.  

També s’han comentat les propostes i idees dels infants que havíem treballat 

durant la sessió del matí i s’ha mostrat la maqueta de l’espai bosquet que hem 

treballat amb  ells.  

Per grups s’ha treballat la idea global de com podria ser un nou pati entorn el mapa 

base del pati i amb uns fotografies amb propostes d’elements de joc proposades 

per Voltes. La dinàmica ha consistit en escollir propostes i de cadascuna d’elles 

s’han treballat diferents conceptes: 

 Quins objectius compleix 
 En quin lloc del pati es situaria i perquè 
 Quins agents intervenen en la seva execució (mestres i infants, mestres i 

famílies, comunitat educativa i voltes, tècnics externs, etc..) 
 Temporalitat, si era una proposta viable per fer ara la desembre, de cara a 

final de curs, al curs següent... 
 

Posteriorment s’han posat en comú per valorar quines són les que responen més 

a la idea de transformació que s’ha treballat.  

Algunes de les idees que han sortit són: 

 Fomentar racons de descans amb elements com ara hamaques, tarimes de 

fusta amb coixins, espais tipus cabanes vegetals, etc 
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 Connectar el bosquet amb el pati de baix amb propostes que fomentin el 

moviment vertical com ara muntanyetes, tobogan, escales-grades amb 

troncs, etc... 
 Tenir el bosquet net i com espai amb desnivell perquè puguin enfilar-se 
 Tenir un espai cabana per estar tranquils dins el bosquet 
 Treballar amb propostes d’espais d’amagatall i experimentació sonora. 
 Connectar el bosquet obrint la tanca  

Acords  

Els objectius del projecte de transformació segons l’ordre de prioritats són:  

 Augmentar els espais relacionats amb la natura  

 Obrir l’espai del bosquet 

 Intervenir a la pista per possibilitar que sigui un espai amb més diversitat 

de joc 

 Treballar la segregació per gènere i edats proposant activitats i elements 

que proposin jocs més inclusius 

 Treballar el sedentarisme del gènere femení 

 

Es planteja que la intervenció ala pista és un camí a llarg termini i un treball que 

combina l’acció física de transformació i l’acció de les mestres per proposar 

alternatives, com ara els racons de joc amb elements de joc no estructurat, etc. 

 

Es decideix que el bosquet sigui el primer espai d’intervenció per visibilitat i activar 

aquesta transformació del pati. La idea és obrir l’espai amb diferents objectius 

Propostes globals del pati 
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Elements referents al bosquet 

 

 


