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1 MEMÒRIA 

1.1 Dades Generals 

1.1.1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte:  

Estudis previs del projecte de transformació del pati de l’escola Montseny 

Objecte de l’encàrrec: 

Estudis previs per a l’Avantprojecte de transformació de l’espai exterior de l’escola 

Montseny com a full de ruta per a un possible projecte de reforma integral del pati. Els 

estudis previs s’han realitzat recollint tota la informació i fent un disseny consensuat amb 

tota la comunitat educativa després del procés participatiu de disseny.  

Situació: 

Carrer del Torrent del Remei, 2 - 10, 08023. Barri de Vallcarca, Barcelona 

Referència cadastral  

9153629DF2895C0001WP 

 

1.2 Memòria Descriptiva  

1.2.1 Informació prèvia 

1.2.1.1 Condicionants de partida. Emplaçament i entorn físic 

L’Escola Montseny es troba situada al barri de Vallcarca i els Penitents, ciutat a la ciutat de 

Barcelona en una zona de barris de muntanya, entre el barri de Vallcarca, el Coll i el Carmel. 

L’Escola es troba a les portes d’un dels parcs més bonics i emblemàtics de Barcelona, el Parc 

Güell, un entorn diferenciat, únic i privilegiat. Les  aules tenen vistes cap al Parc, cap a una 

gran diversitat d’arbres, arbustos, plantes i flors. Comptem doncs amb  

L’edifici està situat en sòl urbà consolidat, en una parcel·la de geometria regular, ubicada a 

l’entorn de la muntanya del Parc Güell. És un solar en desnivell, amb dos accessos per dos 

carrers diferents. L’accés principal està al carrer Torrent del Remei, on hi ha circulació de 

vehicles; l’accés secundari està en un dels camins d’accés al Parc Güell, on només hi ha 

circulació per a vianants. 

La parcel·la presenta desnivells importants, en relació directa a la pròpia orografia de la zona 

que queden resolts dividit l’edifici principal en dos blocs i l’espai exterior en dos ambients a 

diferent cota. 
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Comarca del Barcelonès a Catalunya i municipi de Barcelona .  
Font: wikipedia.org. 

 
 

La parce·la s’adapta al terreny i per això està inclinada ap a la vessant oest, cap al carrer de 
Torrent del Remei on és l’accés principal i el pati d’infantil. L’àmbit nord està delimitat per 
l’edifici principal on es situen les aules, despatxos, menjador i altres espais d’ambients 
específics. Aquest edifici està format per dos blocs a diferent nivell que salven el denivell del 
terrent i donen façana al camí del parc, accés secundari. L’àmbit est, està format per l’edifici 
auxiliar de l’escola, també compost per dos blocs, un que ubica la sala d’actes i els banys 
del pati, l’altre que conté la biblioteca i l’espai de famílies. La zona est està ocupada 
majoritàriament pel pati (de cicle superior) i delimita amb els terrenys de la muntanya amb 
un gran mur de contenció i una tanca. El pati està a un nivell inferior del camí de vianants 
del parc.  
 
La parcel·la està en contacte amb la natura i la muntanya, ja que només està rodejada per 
edificació a la vessant oest, l’àmbit colindanat al carrer Torrenmt del Remei. 

 
Situació de l’escola dins el nucli del municipi. Font: googlemaps.com 
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Emplaçament de l’escola i el seu entorn. Font: googlemaps.com 

L’escola Montseny és una escola de primària que forma part d’una parcel·la de propietat 

municipal. Aquesta inclou els edificis de l’espai i l’espai exterior que l’envolta i conforma la 

parcel·la del terreny. 

La referència cadastral de la parcel·la és 9153629DF2895C0001WP 

 
Fitxa cadastral de l’immoble. Font: https://www.sedecatastro.gob.es/ 
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1.2.1.2 Requisits normatius 

A continuació es fa referència al marc normatiu en matèria de projectes en centres docents 

i específicament als centres educatius per infants fins a 6 anys. Pel que fa temes referents a 

la millora de l’espai exterior es farà referència a la norma de la Generalitat de Catalunya que 

recull una sèrie de criteris a tenir en compte en el moment de dissenyar centres educatius 

“Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics-v. 2016 Revisada. 

Departament d'Ensenyament”, on s’especifiquen tant normes d’obligat compliment com 

recomanacions sobre el tancament dels espais exteriors (pag.64), sobre el tractament del 

terreny lliure i jardineria (pag.66), sobre intal·lacions (pag.67), i sobre l’equipament bàsic 

(pag.68). 

En referència als nous elements cal dir que els elements adquirits a través d’empreses 

especialitzades en jocs i joguines ja estan homologats però si es contrueixen de nou s’han 

de certificar per poder homologar. Pels objectes que s’han de construir es recomana 

contactar amb un obrador de joguines de fusta i estructures pel pati. Com a referència per 

dissenyar elements nous disposem de la norma “UNE –EN 1176-1”. 

 

Plànol urbanístic de la parcel·la al barri de Vallcarca 
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Marc normatiu sectorial d’educació 

 Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE 

04.10.90) 

Disposicions legals en matèria de redacció de projectes 

 Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels 

centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris (BOE 

26.06.91) Correcció d’errades del Reial decret 1004/1991 de 14 de juny, pel qual 

s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de 

regim general no universitaris (BOE 18.07.91). 

 Ordre de 4 de novembre de 1991, per la qual s’aproven els programes de necessitats 

per a la redacció dels projectes de construcció de centres d’educació infantil, 

primària, ESO i educació secundària completa (BOE 12.11.91). 

 Llei 38/1991, de 30 de desembre, de les instal·lacions destinades a activitats amb nens 

i joves (BOE 10.03.92). 

 Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics-v. 2016 

Revisada. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

 CTE, Codi Tècnic de l’Edficiació d’Espanya pel que fa a qüestions de seguretat i 

accessibilitat principalment. DB-SUA 

Disposicions legals en matèria de manteniment 

 Manteniment dels centres docents públics d’educació infantil i primària i d’educació 

especial. Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació. Setembre del 2000 

Norma àrees de joc infantil 

 UNE –EN 1176-1. Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos 

generales de Seguridad y métodos de ensayo.  



ESTUDIS PREVIS DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA MONTSENY 

 

 
 

10 

1.2.2  Descripció general de l’escola. Edificis i espai exterior 

1.2.2.1 Descripció dels edificis 

L’escola Montseny està configurada per dos edificis amb diferents usos. Antigament era un 

edifici que albergava l’Institut públic de secundària Pere Bosch i Gimpera. Actualmet és una 

escola de primària, amb una sola línia per curs de format petit i familiar. 

L’edifici principal format per dos blocs i un espai connector, recull les aules i despatxos amb 

excel·lent llum natural i vistes a la natura. L’edifici secundari, situat a l’altre extrem del solar, 

recull la sala d’actes.teatre i la bliloteca. L’escola compte amb els següents espais i 

instal·lacions: 

 Biblioteca. 

 Aula d’anglès. 

 Aula de música. 

 Aules polivalents. 

 Sala d’actes / Teatre. 

 Laboratori de ciències. 

 Espai per a les famílies  

 Hort escolar. 

 Accés preferent a l’Aula Ambiental del Bosc del Turull. 

 Patis amb diferents ambients. 

 Menjador amb cuina pròpia. 

L’edifici principal 

L’edifici principal de l’escola Montseny està situat a la  vessant nord de la parcel·la i en un 

dels extrems del solar i sorganitza en dos blocs, separats físicament per un bloc central i 

configurats per dos volums diferenciats de l’edifici de PB+3. Els edificis es connecten per 

l’exterior a través d’unes escales. 
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S’accedeix a l’escola pel carrer Torrent del Remei, a la vessant oest. Aquest punt d’accés des 

del carrer comunica amb l’edifici principal a través d’unes àmplies i llargues escales 

exteriors. Aquestes escales conecten des de l’exterior els dos blocs de l’edfici. Interiorment, 

aquest dos blocs es connecten a través d’un tercer bloc central, on es situen les aules 

d’infantil i la sala de psicomotricitat.  

Pel que fa a l’accessibitat en general, cal destacar que el fet que ambdós edificis estiguin 

connectats per una escala i sense cap rampa ni ascensor, fa que l’escola no sigui accessible. 

Aquest tret és molt rellevant ja que per complir els criteris del Departament d’ensenyament 

de la Generalitat, totes les escoles públiques haurien de ser accessibles, si més no la major 

part dels espais, i en aquest cas això no succeeix. 

El recinte també disposa d’unaccés secundari que es realitza per la vessant nord, pel camí 

peatonal d’accés al Parc Güell. Aquest és l’únic punt que és pot considerar accessible. Aquest 

accés comunica amb el bloc superior de l’edifici principal, i amb el bloc central de connexió 

intermig. Així doncs, l’única planta accessible de l’escola seria la planta baixa del bloc 

superior que comunica amb la planta segons del bloc central i la planta segona del bloc que 

dona al carrer.  

Finalment destacar l’accés rodat que dona al pàrquing de l’escola i que es situa també al 

camí del parc Guell.  

 

Identificació dels accessos al recinte de l’Escola Montseny 

Accés principal 

(Carrer Torrent 

del Remei) 

Accés secundari 

(camí del Parc 

Guell) 

Accés rodat 

(parking)
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Imatge de l’accés principal de l’Escola Montseny pel carrer Torrent del Remei  

 

Imatge de l’accés secundari de l’Escola Montseny pel camí de vianants del Parc  

El primer bloc de l’edifici principal està configurat per planta baixa més tres, connectades 

per un nucli d’escales central i els espais es distribueixen de la manera següent: 

 A la planta baixa es situa la consergeria, el despatxz de direcció, una sala de reunions 

i un magatzem.  

 A la planta primera segona i tercera es localitzen les aules de primer segon i tercer, 

altres espais de reunions i una cambra higiènica en cada planta.  

Pel que fa al bloc central de l’edifici principal, és de dues plantes i els espais es distribueixen 

de la manera següent: 
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 A la planta baixa es situa el menjador i la cuina, al qual s’accedeix des de l’exterior i 

l’interior de l’edifici. Des de l’exterior, l’accés al menjador és a través de les escales 

que connecten els dos patis. Des de l’interior, l’accés es fa per la planta primera del 

primer bloc. La cuina té un accés directa a l’aparcament i accés rodat del recinte.  

 En planta primera, es situen les aules d’infantil i una sala polivalent de psicomotricitat 

que connecta amb el porxo exterior del pati situat a la planta baixa del segon bloc.  

Per últim, el segon bloc de l’edfici principal està configurat per planta baixa més tres, 

connectades per un nucli d’escales central i els espais es distribueixen de la manera següent: 

 A la planta baixa es situa el porxo exterior que forma part de l’espai del pati, una sala 

amb ordinadors i un passadís que connecta amb un petit pati situat a l’accés 

secundari del recinte.  

 A la planta primera segona i tercera es localitzen les aules de primer segon i tercer, 

altres espais de reunions i una cambra higiènica en cada planta.    

Imatges de l’edifici principal. 

Edifici secundari (gimnàs-sala de teatre i bliblioteca) 

L’edifici secundari conté la sala d’actes, el gimnàs, la biblioteca, l’espai de famílies i les 

cambres higièniques de l’espai exterior, tant al pati de dalt com al de baix. L’edifici està siutat 

a la vessant sud de la parcel·la, salvant el desnivell i per això es divideix en dos blocs. 
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El bloc que dona façana al carrer Torrent del Remei, és un bloc de planta baixa més una 

planta connectades per un nucli d’escales central. El seu únic accés és des del pati de baix, 

a través de dos graons que el separen del nivell del pati. L’edifici està configurat pels 

següents espais: 

 A la planta baixa es situa la biblioteca, la sala de famílies i un espai de cambres 

higièniques per als més petits.  

 A la planta primera hi ha aules polivalents.   

El bloc que dona façana al carrer Torrent del Remei, és un bloc de planta baixa més una 

planta connectades per un nucli d’escales central. El seu únic accés és des del pati de dalt. 

Per accedir a la segona planta del bloc, hi ha una escala exterior que et condueix fins a la 

sala d’actes. 

 A la planta baixa es situa les cambres higièniques que donen servei a l’espai exterior, 

i unes sales de magatzem.  

 A la planta primera hi ha la sala d’actes i el gimnàs.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la façana de l’edifici secundari amb accés des del pati de baix. 
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1.2.2.2 Descripció de l’espai exterior 

El pati de l’escola Montseny es situa entre els dos edificis que allotgen l’escola, el bloc amb 

les aules i despatxos i el bloc que acull la biblioteca, sala de famílies i la sala d’actes i gimnàs. 

La pròpia topografia de la parcel·la fa que el pati es distribueixi aprofitant el desnivell 

generant dos espais principals, el pati de dalt i el pati de baix. Com la resta de l’escola, en 

general els espais del pati no són accessibles, ni des de l’accés exterior de l’escola, ni en la 

conexió entre ells. L’úncia zona del pati que realment es podria considerar accessible és el 

porxo de les taules, al qual només podem accedir per la porta secundària.  

En general, el pati es diferencia en unes quatre zones: el pati de dalt (pista, frontó i porxo 

lavabos), el pati de baix (sorral i caseta tobogan), l’espai de connexió (escales i porxo amb 

taules) i el bosquet (espai de vegetació). 

El pati està configurat per espais prou diàfans, oberts amb pocs elements de joc. Totes les 

zones del pati estàn obertes per fer-ne ús, excepte l’espai del bosquet, que simplement és 

l’espai que separa ambdós patis amb un terraplè en desnivell amb vegetació diversa i densa. 

Els espais que s’utilitzen actualment, estan pavimentats amb terres durs (tipus ciment); la 

pista, el frontó, el pati de baix, etc . En canvi, l’únic espai amb vegetació i sòl permeable de 

terra vegetal és el bosquet, l’espai intermig que no es pot utilitzar.  

Pel que fa a la vegetació, hi ha poca preseència de natura en el pati, i la majoria es troba 

localitzada en aquesta franja central anomenada el “bosquet”. La vegetació que hi ha en 

aquest espai són arbres i arbustos que conviuen sense deixar-se molt espai uns als altres. 

Entre aquesta vegetació trobem xiprers (Cupressus sempervirens) fent de tanca vegetal 

entre la pista i el bosquet, un eucaliptus (Eucalyptus globulus), bambú, una palmera 

(Arecaceae) i altres arbustos. Al pati de baix també hi ha arbres plantats al sorral i en paral·lel 

el mur de separació amb el carrer Torrent del Remei. 

A continuació descriurem cadascun dels àmbits que cnonfiguren l’espai exterior del pati que 

s’han determinat segons el treball realitzat amb l’escola durant la fase de diagnosi del procés 

participatiu. 
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A) Pati de Dalt-pista 

La zona denominada el pati de dalt està 

conformada bàsicament per la pista esportiva 

que ocupa el 90€ de l’espai. Al seu entorn de 

forma lineal i residual hi ha petits racons on 

poder seure’s i parlar.  

L’àmbit limita a l’est amb un mur de contenció 

d’uns 3-4m d’alçada que separa a parcel·la de 

l’escola amb el parc. A nord amb un muret i 

unes escales que connecten la pista amb 

l’edifici principal i les escales exteriors.  

A sud limita amb l’espai del frontói el segon bloc de l’edifici secundari, amb el que es 

connecta a través del porxo de les cambres higièniques. Fnalment,al límit de la zona oest 

està conformat per una tanca de malla d’uns 3m d’alçada, amb l’àrea anomenada “bosquet”, 

el terraplè en desnivell que el separa del pati de baix. El paviment de l’àmbit en general és 

ciment.  

La pista té pintat al terra la pista de futbol i basquet reglementària, requerida en els centres 

educatius i conté dues porteries i dues canastes de basquet. El seu ús principal és el futbol, 

tot i que també tenen lloc jocs de no pilota com ara curses o recorreguts amb bicis i patinets. 

L’àrea del pati de dalt té una superfície aproximada de 450 m2. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Imatges de la zona del pati de dalt. La 

pista i el seu entorn.  
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B) Frontó 

L’àmbit del frontó està situat en un racó de 

l’espai exterior, a l’àrea del pati de dalt. Està 

delimitat per un mur de contenció, en els 

costats sud i es. Auest mur d’uns 4-5 m d’alçada 

configura el perímetre de la parcel·la i separa 

l’escola del terreny del parc. A la zona oest el 

límit és una façana cega de l’edifici secundari i 

finalment a la zona nord delimita amb la pista.  

Es tracta d’un espai ombrívol, i força tancat. Per 

la proporció entre la superfície i l’alçada dels 

murs que el rodegen, podríem dir que és un 

espai molt vertical on sentir-se recollit. Antigament era una pista de frontó i tenia les 

marques pintades a la paret. Ara mateix el mur s’ha pintat tot d’un color verd uniforme per 

donar més llum i que l’espai pugui sr més polivalent. El paviment que el configura és ciment, 

el mateix que la pista.  

Principalment és un espai que s’utilitza per a jocs no relacionats amb al pilota. Abans hi 

havia una taula de ping pong, i eventualment es col·loca una red de volley per a poder jugar 

mentre la pista esta ocupada per el 

L’àrea del pati de dalt té una superfície aproximada de 80 m2 
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C) Porxo lavabos 

L’àmbit del porxo és un petit racó dins del pati 

de dalt que degut al ús que se’n fa s’ha convertit 

en un espai reconegut com a àmbit del pati. 

L’àmbit limita amb la pista, un petit magatzem 

i la porta d’accés al gimnàs.  

Es tracta d’un espai molt redüit, a l’ombra, que 

permet tenir un racó tranquil on parlar o fer jocs 

més tranquils. Es troba al marge de la pista. 

En general és un espai fosc, fresc a l’estiu i el 

seu paviment es de peces de granit.  

L’àrea de l’àgora té una superfície aproximada de 24 m2. 
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D) Pati de baix 

L’àmbit del pati de baix és un espai gran, obert 

i amb diferents elements. L’àmbit limita amb la 

tanca perimetral que separa l’escola del carrer 

Torrent del Remei a l’oest, amb la façana 

principal de l’edifici secundari on es situa la 

biblioteca, a sud, amb el mur de contenció 

d’uns 2m d’alçada que conté el terraplè del 

bosquet, a est i les escales a nord.  

Es tracta d’un espai pavimentat amb peces de 

formigó que es podria dividir en quatre zones: 

el sorral, la zona dels bancs i taula de pícnic, la 

caseta amb el tobogan i l’escala que connecta amb la biblioteca. En general és un espai 

assolellat, on a l’estiu cal instal·lar elements d’obra per a poder-hi estar de manera 

comfortable.  

Mes concretament, aquest àmbit disposa de diversos elements i propostes pedagògiques 

com ara el sorral, el tobogan i caseta i la font amb la taula d’experimentació per a realitzar 

jocs d’aigua.  

L’àrea té una superfície aproximada de 390 m2. 
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E) Sorral 

L’àmbit del sorral està situat al pati de baix en 

una de les cantonades. Aquest espai limita amb 

la tanca perimetral de l’escola que separa la 

parcel·la del carrer Torrent del Remei, l’escala 

exterior que connecta els dos patis i la zona 

pavimentada oberta del pati de baix. 

És un espai obert, amb un paviment de sauló i 

delimitat per unes peces de formigó que 

faciliten que la sorra no s’escapi del recinte.  

 

L’espai disposa de vegetació i per tant és una zona amb ombra i fresca per a l’estiu. 

Concretament hi ha  quatre arbres de la mateixa espècie. Antigament tenia diversos elments 

de joc com una cseta amb una rampa inclinada per  a pujar i baixar i treballar capacitat 

psicomotrius, i una taula d’experimentació per a jugar amb la sorra i l’aigua. Actualment la 

caseta s’ha retirat i només queda la taula d’experimentació. 

La barana metàl·lica de barrots verticals pintada de vermell, fa de límit amb l’escala i a la 

vegada actua com a seient o elment de suport per  fer cabanes amb teles.  

L’àrea té una superfície aproximada de 64m2. 
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F) Bosquet 

L’àmbit del bosquet està situat en el terraplè 

entre el pati de dalt i el de baix. Per un costat 

limita amb la pista de futbol i a través d’una 

reixa de malla metàl·lica d’uns 3m d’alçada. Per 

un altre costat limita amb l’escala exterior que 

dona accés a la sala d’actes i per l’altre amb un 

mur sense barana de protecció que delimita 

amb l’escala exterior principal que connecta els 

dos patis. Finalment, limita amb el pati de baix 

a través d’un mur de contenció d’uns 2 m 

d’alçada sense cap barana de protecció. 

L’espai disposa de molta vegetació i pedres. És dels pocs espais del pati amb natura i per 

tant un lloc prou privilegiat. El paviment és terra vegetal que configura tot el terraplè amb 

un desnivell no molt pronunciat. Entre les espècies que hi ha plantades trobem xiprers, 

bambús, palmeres, un eucaliptus i molts arbustos.  

Es tracta d’un espai que no es pot utilitzar ja que no està condicionat de forma que accediri-

hi sigui possible. És un epsai amb molt potencial per a fomentar jocs diversos, racons i 

espais més naturals al pati.  

L’àrea té una superfície aproximada de 142 m2. 
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F) Porxo taules 

L’àmbit del porxo és un petit espai recollit, 

situat a la planta baixa del segon bloc de l’edifici 

principal. Aquest espai limita ambles escales 

exteriors, separat per un petit mur, i amb 

diferents aules. En aquest espai hi ha un 

passadís que connecta el pati amb l’interior del 

l’edifici i les aules, i amb el pati d’accés que hi 

ha a l’accés secundari del recinte.  

És un espai amb una altura d’uns 2,7m, poc 

lluminós i on s’acumula molt soroll. 

L’espai disposa d’un paviment de peces de granit, les mateixes que configuren el paviment 

de les escales de l’espai exterior. També disposa de dues grans taules de fusta amb dos 

bancs, cadascuna, on es poden realitzar moltes activitats més aviat tranquil·les. En general 

és una zona que es considera tranquil·la i on hi van infants de totes les edats. 

A una de les parets de l’espai han instal·lat un penjadors per a les jaquetes i per a deixar les 

botes d’aigua que utilitza cicle infantil quan surt al pati a jugar al sorral.  

En una de les altres parets hi ha un espai de difusió amb una pissarra per a penjar-hi cartells 

i poder dibuixar.  

Aquest àmbit té tres espais diferenciats: l’àmbit de les taules, l’àmbit de pas cap a l’interior 

de l’edifci, on està la pissarra i els cartells de difusió, i l’àmbit del passadís que connecta 

amb l’entrada secundària a l’escola. En un dels límits hi ha la porta que comunica l’aula 

polivalent i de psicomotricitat amb el porxo. 

L’àrea té una superfície aproximada de 25 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imatges de porxada del pai de Dalt. 
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G) Escales 

L’àmbit de les escales exteriors és un espai que 

delimita amb l’edifici principal i els dos nivells 

del pati. Des de les escales es dona accés a 

l’espai exterior de l’escola, concretament a la 

pista, al pati de baix i al porxo de les taules.  

A la part de baix, on hi ha l’accés principal del 

recinte, les escales donen accés al primer bloc 

d’aules, i en el replà intermig connecten amb el 

menjador. 

En general són un espai de circulació que 

abosrveix tant la circulació del dia dia dels infants i les mestres com la circulació de les 

famílies a la sortida de l’escola per a recollir als infants. Les escales estan pavimentades amb 

peces de pedra granítica. 

En alguns punts les escales tenen elements d’interacció, com bancs per seure i xerrar o 

esperar i jardineres amb plantes aromàtiques i hortícoles.  

L’àrea té una superfície aproximada de 140 m2. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la zona de circulació. Escales exteriors  
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1.2.2.3 Relació de superfícies d’estat actual 

A continuació s’adjunta un quadre d’espais i superfícies de l’estat actual, classificant-los 

segons cada àmbit estudiat i indicat en el plànol de zonificació de l’estat actual:  

 

ESPAI ÚS SUPERFÍCIE 

A Pati de dalt/pista 450m2 

B Frontó 80 m2 

C Porxo lavabos 24 m2 

D Pati de baix 390 m2 

E Sorral 64 m2 

F Bosquet 142 m2 

G Porxo taules 25 m2 

H Escales 140 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE 1.325 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de zonificació de l’estat actual i relació de superfícies  
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1.2.3  Justificació del projecte 

1.2.3.1 Antecedents i necessitats 

L’escola Montseny està situada al barri de Vallcarca, al districte de Gràcia de Barcelona. Es 

tracta d’una escola d’infantil i primària situada als peus del Parc Güell, integrada en l’entorn 

natural del parc. La seva ubicació fa que l’escola, tant l’edifici com l’espai exterior, s’adaptin 

al desnivell del Parc i la muntanya, conformant un espai exterior predominat per escales i 

desnivells.  

Els dos patis principals de l’escola estan en dos nivells diferents, separats per una gran reixa 

i una àrea de vegetació molt pobre. Aquests elements que configuren l’espai exterior no 

faciliten la comunicació i llibertat de moviment per tots els espais i racons del pati i suposen 

certes barreres arquitectòniques que fan que l’espai no sigui inclusiu per a totes. 

La direcció i mestres de l’escola, juntament a un equip cohesionat de famílies que formen 

part de l’AFA, organitzades per comissions de treball i molt implicades en les accions i el dia 

a dia de l’escola, volen focalitzar l’energia en transformar aquest espai exterior i generar 

nous elements que dinamitzin i activin el pati d’altres maneres. L’escola es troba en un 

moment de canvi d’orientació metodològica, propulsat en part per la nova direcció, amb la 

voluntat de transformar les pedagogies i formes de treballar dins i fora l’aula. És en aquest 

sentit, que el projecte de transformació de l’espai exterior es percep com un mecanisme 

molt potent per a conduir i visibilitzar aquests canvis, així com afavorir la cohesió entre la 

comunitat educativa.  

La preocupació per l'ús de l’espai exterior que en fan els alumnes i les dinàmiques 

relacionals que s’hi generen, ha anat creixent en els darrers anys. El neguit es fonamenta 

bàsicament en haver detectat que: 

 l'espai exterior està conquerit pels jocs de pilota (bàsicament el fútbol) i per tant 

condiciona l'ús de l'espai 

 es reforcen els rols i estereotips de gènere 

 es crea segregació, desigualtat i discriminació per motius de gènere i diversitat 

 hi ha espais on la convivència no és la desitjada 

 manca naturalització a l'espai i una diversificació de propostes de joc i d'activitats 

que afavoreixen la diversitat d'experiències i necessitats dels infants 

 hi ha desequilibri entre ambients i manquen espais que convidin a la tranquil·litat 

 Al 2017, l'escola va participar en el projecte "Hack the school" de la Fundació Bofill, que va 

crear un procés participatiu incipient amb els alumnes i sobretot va oferir, a l'escola i a les 

famílies, l'intercanvi d'experiències amb altres escoles amb la mateixa preocupació. 

1.2.3.2 Projecte educatiu de l’escola Montseny 

El tret d'identitat més evident de l'escola Montseny, és ser una escola de natura basada en 

la permeabilitat de les aules, és a dir: que qualsevol espai de l'escola ha de ser un espai 

educatiu. Tot i ser en un entorn privilegiat, al costat del Parc Güell, la naturalització de l'espai 

exterior de l'escola és molt pobre i dificulta aquest objectiu principal del projecte pedagògic. 
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És per tant, que amb la intenció de promoure la relació dels infants amb la natura, l'escola 

organitza sortides setmanals al bosc i manté una relació estreta amb l'Aula Ambiental del 

Bosc del Turull, vinculant, en la mesura del possible, els projectes dels infants a la natura. A 

més, a l'escola Montseny, hi ha la voluntat que els infants viuen aquesta etapa compromesos 

amb un entorn sostenible i sentint-lo seu, mitjançat la premissa “experimentar per 

aprendre”, que facilita que es meravellin cada cop que surten. 

Un altre tret molt definitori és ser una escola on la coeducació està molt present, fomentant 

el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l'alumnat, lliure de sexisme i 

respectuosa amb la diversitat, potenciant així la igualtat real d'oportunitats i l'apreciació de 

la diferència com a riquesa. 

Al centre s’enté que un conflicte és una oportunitat de restauració, i es fa a través dels cercles 

i les preguntes restauratives. S’estableixen límits compartits amb l'infant que són part del 

procés d’ensenyament/aprenentatge i els ajuda a anar incorporant actituds i actuacions 

favorables a la convivència per desenvolupar relacions socials que fomentaran la pertinença 

de grup. 

A l'escola es treballa activament a voler preparar a l'alumnat pels ràpids canvis de l'entorn. 

En un món cada cop més tecnificat s'ha de potenciar aquelles habilitats que ens fan més 

humans: empatia, creativitat, pensament lateral, treball en equip, resolució de problemes...A 

l'escola hi ha l'oportunitat de créixer personalment i professionalment, i particularment 

l'escola Montseny, té la sort de formar part d'uns barris, coma són Vallcarca i Gràcia, que es 

caracteritzen per tenir un teixit associatiu ampli i reivindicatiu, que els ofereixen un entorn 

de reflexió constant amb recursos i amb un ambient constructiu i favorable al canvi. 

Les metodologies de l'escola Montseny són actives, participatives i dinàmiques. Es treballa 

per projectes amb metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics), generant ambients i espais d'aprenentatge autònom. Es fomenta l'esperit 

crític i s'incorporen la investigació i la recerca basant-se en el mètode científic per fer front 

als reptes que planteja la societat actual i de futur, conscienciant als infants que són agents 

de canvi i innovació. 

Com a escola d’una línia, petita i familiar, l’equip docent treballa conjuntament amb les 

famílies mitjançant la formació de comissions mixtes i amb participacions a l’aula. La 

confiança, la comunicació i la col.laboració entre famílies i equip docent, intervenen molt 

activament a la vida del centre. Hi ha una forta implicació de la comunitat educativa en les 

comissions, que ha a dia de avui estàn organitzades segons diferents àmbits:  

 Escola de Famílies, neix amb la voluntat de reflexionar sobre com eduquem les 

nostres filles i fills, a través d’espais de debat educatiu (EDE), per tal de consensuar 

criteris d'actuació i millorar la coherència educativa. Hi participen tant familiars 

d'alumnes, com membres del professorat de l'escola, entre altres. 

 D’afers exteriors, fa d’enllaç amb el barri, districte i ciutat, establint vincles amb altres 

entitats i associacions. Forma part de la Coordinadora d’ Ampas de Gràcia, té 

representativitat al Consell Escolar del Districte de Gràcia, està implicada amb  

l’Assemblea Vallcarca i s’h incorporat a les Taules Comunitàries del Coll i de 

Vallcarca, entre altres. 
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 Natura, realitza el seguiment i recolzament del Projecte Natura, eix vertebrador del  

programa educatiu de l’escola; a la vegada que en complementa i amplia, amb 

activitats i projectes dins i fora de l’escola.  
 per l’Èxit educatiu, treballa pel benestar dels nens en hores lectives i no lectives, des 

d’un punt de vista integral del nen i la familia. En aquest sentit, organitza tallers, 

xerrades i s’encarrega de l’adequació de nous espais necessaris a l’escola. 

 Feminisme, treballa en la sensibilització en matèria de gènere interseccional. 

 de Patis, ha engegat una línia de treball sobre la transformació de l’espai exterior, 

conjuntament amb altres comissions i amb l’escola i acompanya el present projecte. 

 Comunicació encarregada de la gestió dels canals de comunicació amb famílies, 

entorn i la pròpia escola, per a facilitar la participació. 

 Menjadors, vetlla perquè les estones del migdia siguin enriquidores pels infants, així 

com que el menjar s’adeqüi a les recomanacions oficials de pediatres, dietistes i 

nutricionistes. 

 Extraescolars, cerca de l’oferta d’activitats extraescolars, de la seva coordinació i la 

gestió de les inscripcions, per tal que l’oferta sigui la més diversa, plural i equitativa 

 de l’espai de Biblioteca 

 de la preparació de Festes 

 de Roba 

 

 

1.2.3.3 Conclusions 

De l'acumulació d'aquests antecedents, la línia pedagògica del centre educatiu i el projecte 

d’Acompanyament Emocional i Atenció a la Diversitat relacionat amb la gestió de conflictes 

i la coeducació, va sorgir la idea de generar un procés de participació per a repensar, 

dissenyar i millorar les instal·lacions de l'espai exterior, que a la vegada continués enfortint 

els llaços de la comunitat educativa. Tot aquest procés desenvolupat durant els cursos 2018 

i 2019, queda recollit en els annexos d’aquest document. 

Conscients de fins a on podrien arribar a l'hora de materialitzar aquesta transformació de 

l’espai exterior, van establir com a última fase del projecte, l'elaboració d'aquest document 

que recull la proposta final de disseny consensuada i estableix les pautes necessàries per a 

servir de full de ruta al Consorci d'Educació, a l'hora de fer realitat una reforma que sembla 

indispensable per a poder gaudir, tant l'escola, com els diferents agents del barri, d'un espai 

dissenyat per tothom i per a tothom. 
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1.2.4  Descripció de la proposta d’intervenció 

1.2.4.1 Criteris d’intervenció de caràcter general. Línies estratègiques i 
objectius de la intervenció de reforma i millora del pati  

Els criteris d’intervenció de caràcter general van encaminats, bàsicament a transformar el 

pati de l’escola com un espai educatiu, buscant que l’exterior sigui un espai que afavoreixi 

el ple desenvolupament dels infants, un lloc d’aprenentatge i sigui un espai inclusiu per a 

totes on tinguin lloc diverses activitats. Al mateix temps la proposta de transformació i 

reforma del pati s’ha fet des d’una mirada feminista atenent a totes les veus i diversitats. El 

disseny proposat pel nou pati respon a dos criteris bàsics: la inclusió i la sostenibilitat. Per 

una banda reclama que l’escola no és accessible i proporciona un nou recorregut accessible 

a l’exterior per gaudir de la majoria de punts del pati, i per l’altra pretén incorporar més 

natura i sòls permeables amb la idea de naturalitzar i promoure el joc en entorns més 

saludables i naturals. Els objectius principals i  criteris que segueix la proposta deriven del 

procés participatiu i l’enfoc tècnic. Se’n destaquen els següents: 

 Augmentar els espais relacionats amb la natura al pati 
 Permetre que els espais del pati siguin polivalents i dinàmiques, s’hi puguin 

desenvolupar activitats molt diverses 

 Treballar la segregació per edats fomentant espais i activitats que siguin per a tots 

els cursos. 

 Intervenir a l’àmbit del bosquet (espai entre els dos patis) amb les següents 

propostes: 
o Fer accessible l’espai (col·locar baranes, treballar el pendent del talús, etc); que 

el desnivell sigui practicable i assequible a totes les edats, per infants d’infantil 

i de primaria. 
o Connectar el bosquet amb el pati de baix amb propostes que fomentin el 

moviment vertical com ara un terraplè de sorra, tobogan, escales-grades amb 
troncs, etc... 

o Connectar el pati de dalt amb el bosquet obrint la tanca en determinats punts.  
o Netejar l’espai i replantar espècies aromàtiques i d’altres. 
o Incloure propostes  amb elements naturals i experimentació sonora  

o Generar un espai tranquil com una cabana de vímet 

 

 Intervenir a la pista per a posibilitar que sigui un espai amb més diversitat de joc: 

porteries mòbils, estructures per enfilar-se, etc… 

 Generar espais per a estar tranquil·les i parlar, com cercles de troncs o bancs, zones 

d’hamaques, etc. 

 Fomentar el moviment vertical amb propostes com rocòdrom, circuit de parcour, etc. 

 Implicar al Consorci d’Educacuió en el procés de transformació del pati (el pati que 

volem tota la comunitat educativa i que estarà en sintonia amb el projecte educatiu 

que està desenvolupant l'escola), per a que es pugui realitzar amb la seva aprovació 

el més aviat possible 
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1.2.4.2 El programa funcional 

La proposta d’intervenció del pati de l’escola Montseny, s’aborda tenint en compte el 

programa funcional d’aquest tipus de centres educatius i requerit des del Departament 

d’Ensenyament, en relació al que ha de disposar un pati d’una escola de primària de dues 

línies (dues classes per curs escolar), i per altra banda, tenint en compte els requeriments i 

necessitats establertes dels diferents agents en la comunitat educativa. Amb la proposta de 

transformació d’aquest espai també es vol vincular més el projecte pedagògic de l’escola 

amb les característiques concretes de l’espai físic del pati per a poder desenvolupar-lo.  

 

Amb aquesta proposta de programa de l’espai exterior, es modifica la zonificació actual del 

pati, proposant canviar els usos en certs espais existents i obrint-ne de nous. Per exemple 

l’espai del bosquet s’obre com un nou espai de joc i per estar i s’amplia amb la creació d’un 

nou element, la muntanya. En canvi, l’espai del frontó canvia d’ús amb la col·locació de 

diversos elements nous per a passar a ser un espai més artístic i de activitats de 

concentració. A continuació mostrem l’esquema de la nova zonificació 

Espai exterior 
de l'Escola 
Montseny

Zona de 
picnic

Zones 
d'espera

Pista 
polivalent

Espai artístic i 
concentració 

Frontó

Espai de 
tranquil∙litat 
Porxo taules

Espai de 
vegetació

Bosquet

Zona 
Cabana 
relax

Epai sorral 
infantil

Espai 
psicopmotriu 
Muntanya

Espai de 
magatzem
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Plànol de de les zones de l’espai exterior.  

A. PATI DE DALT – pista polivalent 

B. FRONTÓ- espai artístic i de concentració  

C. BOSQUET –espai de vegetació 

D. ZONA RELAX- cabana zona tranquil·la 

E. MUNTANYA –nova topografia accessible 

F. PATI DE BAIX – espai divers 

G. SORRAL –antiga àrea de sorral infantil ampliada amb magatzem i bancs 

H. PORXO TAULES- es manté com a zona de tranquil·litat 

I. ESCALES –lloc de pas que permet joc de moviment i recorregut 

En relació a la nova zonificació i al nou programa que se’n deriva, el quadre de relació de  

superfícies de la proposta seria el següent:  

ESPAI ÚS SUPERFÍCIE 

A Pati de dalt_pista polivalent 450 m2 

B Frontó 77 m2 

C Bosquet 220 m2 

D Zona relax 32 m2 

E Muntanaya 80 m2 

F Pati de baix 225 m2 

G Sorral 100 m2 

H Porxo taules 25 m2 

I Escales 140 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE 1.349 m2 
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1.2.5  Definició de les actuacions que es programen 

La proposta d’intervenció i transformació del pati busca donar resposta a les necessitats i 

problemàtiques detectades durant el procés participatiu per tal de transformar l’espai en un 

lloc d’aprenentatge, millorar les seves condicions, fer del pati un espai més accessible i 

inclusiu per a totes i instal·lar nous elements perquè el pati de l’escola sigui un espai divers 

i estigui alineat amb el projecte pedagògic de l’escola. 

És per això que les diferents actuacions que recull el projecte totes es basen en tres 

conceptes claus: accessibilitat, natura i diversitat. Les actuacions responen els següents 

objectius principals:  

 Convertir l’espai exterior de l’escola en un espai accessible, buscant nous recorreguts 

accessibles que connectin les diferents zones del pati. 

 Naturalitzar l’espai exterior, obrint l’espai més natural que hi ha al pati per permetre 

el joc i l’experimentació amb la natura com a canal d’aprenentatge 

 Promoure la diversitat a través del joc i activitats que es duen a terme al pati per 

trencar la segregació per edats i gènere, reduir els espais i jocs dominants i obrir 

noves possibilitats. 

A continuació mostrem l’esquema de com queda la nova zonificació del pati amb la proposta 

i els seus elements segons l’anàlisi fet durant el disseny del procés participatiu, que es 

basava en l’equilibri de tres ambients: calma, natura i moviment. A l’esquema adjunt, es 

mostren en verd les àrees d’ambient de natura, en vermell les àrees motrius d’ambient de 

moviment i en blau les àrees de calma.  
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Per tal de descriure més específicament les actuacions del projecte de reforma, enumerarem 

en cada espai els tipus d’intervencions que es faran i a què donen resposta.  

Segons la nova zonificació del pati, les intervencions de cada zona són les següents:  

A) Pati de dalt 

 Transformació de la pista actual en un espai 

més polivalent. 

Encara que la comunitat educativa desitjaria 

plantejar un altre model d'espai per la pista 

esportiva, s'entén que fins que no hi hagi al 

barri altra pista de futbol reglamentaria al 

barri, es mantindrà la de l'escola. Però la 

nova distribució ha de permetre la 

simultaneïtat d'activitats. 

 Repintat de les línies del terra per a poder 

identificar dos tipus de pistes, una més gran en sentit longitudinal de l’espai i una 

altra més petita en el sentit transversal. 

 Instal·lació de porteries plegables d’alumini per a poder recollir quan no s’estigui 

realitzant l’activitat del futbol 

 

 Instal·lació d’un sistema de separació quan es realitzin dues activitats en simultani.  

Col·locació xarxa divisòria de niló trenat amb corda de 6 mm. Alçada de 4 metres i 

longitud aproximada de 20 metres, tot l’ample de la pista 

 Adequació dels espais que rodegen la pista amb bancs i jardineres. 

 

B) Frontó 

 Subministrament i instal·lació d’una 

estructura de grades construïda a base de 

formigó, pedra o altre material resistent a 

l’abrasió. Està composta per tres o quatre 

nivells, seguint el mur del pati de dalt fins al 

racó de l’antic frontó. Es planteja un disseny 

amb detalls en fusta. Té una llargada 

aproximada de 18 metres i es situen en 

cantonada. Aquesta intervenció vol generar 

un espai d’amfiteatre que possibiliti 

activitats relacionades amb l’escenografia, 

els jocs de taula, parlar, etc. adreçada als més grans. 

 Subministrament i instal·lació d’un rocòdrom de moviment horitzontal constituït per 

preses d’escalada ancorades directament al mur mitjançant caragols d’acer 

inoxidable. El material de fabricació acostuma a ser el poliuretà, de textura rugosa i 

arrodonides. S’aconsella barrejar diferents mides i colors. Les cordes també són un 
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element que pot alternar-se en la col·locació de preses. La instal·lació es construirà a 

la paret de l’antic frontó. Les mesures aproximades són 9 metres de llarg, per 1,8 

metres d’alçada 

 Continuïtat de l’estructura de fusta instal·lada al 2019, per a generar un espai de 

grades circular.  Actualment s’ha construït un fragment compost per 5 mòduls de 60 

cm d’amplada i llargades diferents que oscil·len entre 0,45 i 1,5 metres. Aquests 

mòduls generen una plataforma uniforme a 60 cm d’alçada sobre el terra. Instal·lat 

entre l’antic frontó i la pista. 

 Paret artística pintada amb pintura negra per a poder utilitzar com a pissarra de 

guixos. 

 

C) Bosquet 

 Construcció d’una rampa accessible per 

accedir a l’espai del terraplè de vegetació.  

 Creació d’un nou accés a l’àmbit del 

bosquet amb una rampa accessible que 

connecta aquest espai amb la part 

superior de les escales i la pista. Aquesta 

rampa tindrpa un pendent del 6% i un 

acabat de sauló compactat i estabilitzat 

amb ciment. 

 Retirada de la malla de la tanca divisòria 

entre el bosquet i la pista i substitució 

d’aquesta per la plantació d’algus arbustos per generar una barrera vegetal.  

 Tractament dels xiprers actuals per tal de disminuir l’altura per aprofitar 

l’assolejament. Obertura de dos espais de pas per facilitar la connexió i fer més 

permeable visualment la relació entre la pista i el bosquet, mitjançant la tala de varis 

arbres. 

 Construcció d’un mur i reixa metàl·lica permeable visualment per a fer un tancat de 

l’escala exterior d’emergència que connecta la pista amb la sala d’actes.  

 Neteja i plantació de vegetació a l’espai en pendent actual del bosquet. Neteja per 

alliberar espais on poder estar i plantació de plantes aromàtiques i autòctones.  

 Barana de tancament perimetral amb una estructura vertical base i un tancament 

tipus entramat o reixa metàl·lica, de 1,10m d’altura i amb elements i mesures de 

seguretat d’acord al requeriments del CTE. 

 

 

 

 

 

D) Zona relax 
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  Construcció d'una cabana semicircular o 

tipus tunel amb fibres vegetals amb una 

estructura base composta per arcs 

ancorats al terreny i uns entramats de 

diferent densitat per a fer de tancament. 

Comptarà amb una part tancada i una 

altra oberta. Cobreix uns 25 m² 

aproximadament amb un diàmetre de 6 

metres. 

 

 Subministrament i instal·lació d'un nou 

paviment per aquesta zona amb sauló compactat i estabilitzat amb ciment 

 

 

E) Muntanya 

 Construcció d’una topografia creada amb 

terres de rebliment a la part de la base i 

substrat a la capa més superficial. 

Continuació de la topografia mitjançant la 

creació d’una muntanyeta vegetal més 

petita, del mateix material. La topografia 

comunica els dos nivells del pati ampliant 

el bosquet, i permet recórrer l’espai amb 

desnivells suaus. La ubicació i forma de la 

topografia no envaeix l’escala del gimnàs i 

a més no genera zones cegues.  

 Construcció de murs de contenció de formigó o tipus murs de gabió per a poder 

sostenir la nova topografia i generar certs punts de desnivell. 

 Subministrament i instal·lació d’un tobogan de fusta o formigó, de doble rampa o 

amplada suficient per a dues persones alhora. Pendent suau arran de terra, que 

permet la pujada i baixada. Les mesures són 1 metre d’amplada i 4 metres de llarg 

aproximadament.  

 Subministrament i instal·lació d’un túnel de formigó o altre material similar situat 

sota l’estructura del tobogan per generar un espai de pas.  

 Plantació de aromàtiques en algunes zones, per tal de generar biodiversitat i entorns 

saludables. 

 Subministrament i instal·lació de bancs amb acabat de fusta tractada per exterior, 

que desenvolupen a més la funció de contenció del talús. 

 

 

 

F) Pati de baix 
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 Subministrament i instal·lació d’una taula 

de fusta tractada en autoclau per a 

completar la zona de pícnic al costat de la 

font. 

 Subministrament i instal·lació d’un armari 

per  fer servir de magatzem dels elements 

de joc del pati.  

 Retirada del terra de rajoles de ciment 

existent. 

 Pavimentació de l’àrea central del pati de 

baix amb sauló compactat i estabilitzat amb ciment. Aquest camí connectarà les 

escales generals d’accés de l’escola amb l’edifici auxiliar de la biblioteca i sala de 

famílies, així com permetrà la mobilitat per tot l’espai del pati de baix, de manera 

accessible. A la resta de l’àrea es planteja que el paviment sigui sauló drenant.  

 Subministrament i instal·lació d’una estructura de fusta o metàl·lica ancorada a terra 

sobre la qual es col·loquen unes lones de protecció solar. El material de les lones és 

de polietilè d’alta densitat (HDPE) o similar, per bloquejar els raigs UV. Es preveu que 

la lona cobreixi un espai descrit per un rectangle de 7 per 14 metres aproximadament, 

a l’espai proper de la biblioteca i la lona està a una alçada de 4 m. 

G) Sorral 

 Ampliació de l’àrea del sorral delimitat per 

travesses de fusta de pi tractades a 

l’autoclau ancorades a terra amb perfils 

metàl·lics.  

 Subministrament i instal·lació de sorra 

drenant per omplir la nova àrea del sorral, 

tipus sauló. 

 Construcció d’una taula d’experimentació 

amb sorra i aigua accessible integrada als 

bancs. La zona accessible ha de ser 

adaptada per a tothom, atractiva per al joc en equip i mai un espai afegit al sorral, 

sinó part d’aquest. 

 Subministrament i instal·lació de bancs de fusta amb espai d’emmagatzematge a la 

zona perimetral del sorral 

 Subministrament i instal·lació d’una nova font al costat del sorral per a poder facilitar 

l’experimentació amb aigua i sorra per els més petits. 

A nivell general, es planteja una actuació que afecta a gairebé totes les zones de l’espai 

exterior, un recorregut accessible que connectarà el pati de baix amb el pati de dalt i amb 

l’entrada secundària de l’escola. Aquest recorregut és fonamental i per respondre un dels 

objectius principals de la reforma de l’espai exterior, permetre l’accessibilitat a la major part 

d’espais del pati i connecta diferents zones.  

Aquest nou itinerari accessible estarà acompanyat de diverses intervencions per a millorar 

l’accessibilitat del pati i estarà constituït pels següents elements:  
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 Construcció d’una rampa accessible amb un pendent del 6%, que connecta el pati de 

baix amb el terraplè de vegetació (l’actual bosquet). Aquesta rampa tindrà un acabat 

de sauló compactat i estabilitzat amb ciment.  

 Pavimentació de l’àrea central del pati de baix amb sauló compactat i estabilitzat amb 

ciment. Aquest camí connectarà les escales generals d’accés de l’escola amb l’edifici 

auxiliar de la biblioteca i sala de famílies, així com permetre la mobilitat per tot l’espai 

del pati de baix.  

 Construcció d’una rampa accessible amb un pendent del 6%, que connecta la zona 

superior de les escales i el porxo de les taules amb la pista. tindrà un acabat de sauló 

compactat i estabilitzat amb ciment i una barana de protecció que complirà les 

dimensions i condicions de seguretat segons el CTE. 

 Construcció d’una rampa accessible amb un pendent del 6% que connecta l’espai de 

la pista amb la zona de relax de l’interior del bosquet. D’aquesta manera es facilitarà 

el recorregut accessible complet des del pati de baix fins a la pista, passant per dins 

del bosquet i la nova muntanya. Aquesta rampa tindrà un acabat de sauló compactat 

i estabilitzat amb ciment.  

 Àrea accessible a l’interior del sorral. El camí accessible del pati de baix arribarà fins 

a l’interior del sorral per a permetre que hi hagi un espai de joc accessible.  
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2.1. Plànols  

2.1.1 Índex dels plànols 

INFORMACIÓ GENERAL 

01. Emplaçament  e:1/500 

 

PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL 

02. Planta coberta estat actual   e:1/250 

03. Alçats Estat actual (2)  e:1/100 

04. Seccions Estat actual (2)  e:1/100 

05. Planta espai exterior   e:1/250 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

06. Planta proposta general  e:1/250 

07. Alçat nova topografia i Seccions   e:1/100 

08. Secció rampa accessible  e:1/100 

09. Secció transversal   e:1/100 

10. Sorral. Detalls d’elements i especificacions de materials e:1/50  1/25 

11 Tobogan. Detalls d’elements i especificacions de materials.  e:1/50  1/25 

12 Rampa accessible. Detalls d’elements i especificacions de materials. e:1/50   

13 Grades. Detalls d’elements i especificacions de materials. e:1/50  1/100 
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2.2 Fitxes descriptives dels elements i espais proposats 

2.2.1 Índex de les fitxes d’elements 

01. Tobogan . Ambient de moviment

02. Grades. Ambient de calma i moviment

03. Rocòdrom. Ambient de moviment

04. Cabana. Ambient de natura i calma

05. Pista polivalent. Esquemes

06. Ombra. Ambient de calma

07. Estructura de fusta. Ambient de calma i moviment

08. Topografia. Ambient de moviment i natura

09. Sorral. Ambient de natura



tobogan

descripció
Tobogan de fusta o formigó, de doble rampa o 
amplada suficient per a dues persones alhora. 
Pendent suau arran de terra, que permet la pu-
jada i baixada. Les mesures són 1 metre d’am-
plada i 4 metres de llarg aproximadament. S’in-
corpora un túnel de formigó sota aquest element, 
d’un metre de profunditat i diàmetre de 60 centí-
metres.

característiques
Aquesta estructura facilita el circuit de l’espai 
exterior i promou activitats psicomotrius, com 
enfilar-se. La proposta s’ubica en una zona on hi 
ha desnivells a la topografia de diferent dificultat, 
aptes per a totes les edats i desemboca en un 
paviment tou a la cota baixa de la muntanya.

objectius
Crear zones de moviment expansiu, alternatius
Potenciar espais psicomotrius que treballin la 
coordinació, equilibri, moviment vertical, etc.

ambient de moviment

edat 3-6

materials de poc manteniment, fusta o 
formigó

lloc àmbit Bosquet



grades

descripció
Estructura de grades construïda a base de for-
migó, pedra o altre material resistent a l’abra-
sió. Està composta per tres o quatre nivells, 
seguint el mur del pati de dalt fins al racó de 
l’antic frontó. Es planteja un disseny amb de-
talls en fusta. Té una llargada aproximada de 
28 metres.

caracterísitques
La proposta transforma el perímetre de la pista 
i aprofita la seva morfologia per generar unes 
grades que permetin fer servir l’antic racó del 
frontó i diversificar les activitats dirigides als 
més grans. Aquest element afavoreix el movi-
ment creatiu mitjançant espectacles i celebra-
cions, pot convertir-se en un espai motriu de 
parkour amb elements de rodes o sense, i al 
mateix temps generar una zona tranquil·la per 
xerrar.

objectius
Descentralitzar l’ús de la pista i facilitar altres 
activitats
Crear espais versàtils integrats a l’entorn
Disminuir el sedentarisme dels infants més 
grans
Generar una zona d’estar entorn un gran 
espai per espectacles, celebracions...que gau-
deixin la comunitat educativa i altres agents 
del barri.

ambient de calma i 
moviment

edat 7-12

materials de poc maneniment formigó, 
pedra..

lloc àmbit Pati de dalt



rocòdrom
ambient de moviment

edat 6-12

materials de poc manteniment, plàstic 

lloc àmbit Frontó

descripció
Rocòdrom constituït per preses d’escalada 
ancorades directament al mur mitjançant ca-
ragols d’acer inoxidable. El material de fabri-
cació acostuma a ser el poliuretà, de textura 
rugosa i arrodonides. S’aconsella barrejar 
diferents mides i colors. Les cordes també són 
un element que pot alternar-se en la col·loca-
ció de preses.
La instal·lació es construirà a la paret de 
l’antic frontó. Les mesures aproximades són 18 
metres de llarg, per 1,8 metres d’alçada.

característiques
Aquest element està dissenyat per practicar el 
moviment horitzontal, la posició de les preses i 
cordes ha d’estar adaptada als diferents graus 
de dificultat, afavorint el repte personal i el 
treball en equip interedat.
El paviment al voltant ha de ser tou per ate-
nuar en cas de caiguda.

objectius
Crear zones de propostes motrius alternatives 
al moviment expansiu de la pista
Aportar estructures de joc per als més grans
Afavorir el desenvolupament psicomotriu
Enfortir les relacions socials, ja que el repte 
estimula l’autosuperació, el cooperativisme i 
les cures.



cabana
ambient de natura i calma

edat 3-12

materials naturals: fusta tractada, 
canyes, vimet..

lloc àmbit Bosquet

descripció
Estructura de cabana construïda amb materials 
naturals (fusta, canyes, vímet...) i entramats de 
diferent densitat. Està ancorada a una tarima 
de fusta elevada sobre el terreny original. La 
forma serà geomètrica, sostenint-se o formant 
part del límit de l’espai. Comptarà amb una 
part tancada i altra oberta. Cobreix uns 25 
m² aproximadament amb un diàmetre de 6 
metres.

característiques
L’espai està dissenyat per reunir grup mitjà de 
persones sota un espai naturalitzat i polivalent 
d’ombra parcial, aïllat de les zones de més 
moviment del pati però amb certa permeabili-
tat i visibilitat cap a l’exterior. Les activitats que 
promou són tranquil·les, creatives i de concen-
tració.

objectius
Adequar espais tranquils i acollidors a l’espai 
exterior
Afavorir la construcció de qualitat amb mate-
rials naturals sostenibles
Naturalitzar l’entorn del pati



pista polivalent

descripció
Xarxa divisòria de niló trenat amb corda de 6 
mm. Alçada de 4 metres i longitud aproxima-
da de 20 metres, tot l’ample de la pista.
La instal·lació de la xarxa es fa de manera 
corredissa, mitjançant un carril unit a una es-
tructura principal metàl·lica. Aquesta estructura 
podria construir-se amb pals fonamentats a 
terra o perfils ancorats al mur del pati de dalt.

Porteria de futbol plegable d’alumini

característiques
El material de la xarxa busca tenir la trans-
parència suficient per garantir la visibilitat de 
dins a fora. La proposta permet la divisió de 
l’espai de la pista, facilitant la simultaneïtat 
d’activitats diverses; a la vegada que aporta 
protecció contra els llançaments de pilota.

La porteria de futbol ha de ser plegable, per 
permetre la realització d’altres activitats, i fixa-
da a terra per evitar perill de bolcada.

objectius pedagògics
Aquests elements ajudarien a evitar el conflicte 
existent entre la realització d’activitats diferents 
alhora, a més que generar espais polivalents 
afavoriria l’equilibri d’ambients, la diversifica-
ció del joc i la repartició equitativa de l’espai 
segons la perspectiva de gènere interseccio-
nal.

ambient de moviment

edat 6-12

materials de poc manteniment
reixa de corda nàutica i postes metàl·lics

lloc àmbit Pati de dalt



ombra 

descripció
Estructura de fusta o metàl·lica ancorada a 
terra sobre la qual es col·loquen unes lones de 
protecció solar. El material de les lones és de 
polietilè d’alta densitat (HDPE) o similar, per 
bloquejar els raigs UV.

En planta descric un rectangle de 7 per 14 
metres aproximadament a l’espai proper a la 
biblioteca, i la lona està a una alçada de 4 
metres.

característiques
Les lones han de ser mòbils per a retirar-les a 
l’hivern quan es necessita sol i col·locar-les a 
l’estiu que es busca l’ombra. Han de procurar 
una protecció solar màxima, resistència i dura-
bilitat per assegurar un manteniment fàcil i de 
llarga durada.

objectius
Donar qualitat i confort a l’espai exterior del 
pati
Propiciar el desenvolupament d’activitats diver-
ses durant l’estiu en altres zones. 

ambient de calma

edat 3-12

materials de poc manteniment

lloc àmbit Pati de baix, proper biblioteca



descripció
Espai de grades entès com a part d’un amfi-
teatre circular. Construcció en fusta de pi trac-
tat en autoclau amb caragols i perfils d’acer 
inoxidable. Compost per 5 mòduls de 60 cm 
d’amplada i llargades diferents que oscil·len 
entre 0,45 i 1,5 metres. Aquests mòduls gene-
ren una plataforma uniforme a 60 cm d’alça-
da sobre el terra. Instal·lat entre l’antic frontó i 
la pista.

característiques
La unió entre els mòduls impossibilita el movi-
ment i bolcada, això com la separació entre 
llistons l’atrapament. Les diferents inclinacions 
faciliten postures de gandules, bancs o estruc-
tures per acostar-se o fer rotllana.
Es concep com un lloc de tranquil·litat on seure 
còmodament i parlar, a més de crear una part 
d’amfiteatre que promogui activitats creatives 
de dansa, teatre... Etc

Aquesta intervenció s’ha realitzat amb diverses 
jornades col·lectives de construcció amb tota 
la comunitat educativa, facilitades per tècni-
ques de Voltes Cooperativa d’Arquitectura.

objectius
Diversificar les activitats de moviment creatiu: 
dansa, teatre, etc.
Generar espais tranquils per parlar, adreçades 
als més grans
Treballar el sedentarisme del gènere femení.

estructura de fusta
ambient de calma i 
moviment

edat 7-12

materials naturals i de poc manteniment
fusta tractada, troncs, etc

lloc àmbit Frontó



topografia

descripció
Construcció d’una topografia creada amb terres 
de rebliment a la part de la base i substrat a la 
capa més superficial, i travessada per un camí 
accessible de sauló compactat i estabilitzat amb 
ciment. Continuació de la topografia mitjançant 
la creació d’una muntanyeta vegetal més petita, 
del mateix material.

característiques
La topografia comunica els dos nivells del pati 
ampliant el bosquet, i permet recórrer l’espai 
amb desnivells suaus. La ubicació i forma de la 
topografia no envaeix l’escala del gimnàs i a més 
no genera zones cegues. Es deixa espai lliure a 
la muntanya per anar generant altres propostes 
a mesura que es creen noves necessitats: horts, 
plantes aromàtiques...

objectius
Naturalitzar i fer accessible l’espai exterior del 
pati
Que la comunitat educativa i altres agents del 
barri gaudeixin dels espais verds
La sensibilització de la comunitat educativa cap a 
la sostenibilitat medi ambiental i la inclusió
Oferir diversitat d’espais per a fer més inclusiu el 
pati de l’escola

ambient de moviment 
i natura 

edat 3-12

materials naturals

lloc àmbit pati sencer



sorral

descripció
Ampliació i adaptació de la zona de sorral 
al pati de baix perquè sigui inclusiu. Disseny 
d’una zona central accessible pel joc amb 
sorra i aigua.
Instal·lació d’uns bancs ancorats a terra amb 
acabat de fusta tractada per exterior, que 
possibiliten l’emmagatzematge de material de 
joc, a la vegada que fan de límit de la sorra i 
es pot asseure.
En planta descric una forma arrodonida d’uns 
100 m2 aproximadament amb diferents entra-
des i sortides, delimitat per travesses de fusta 
de pi tractades a l’autoclau i ancorades a terra 
amb perfils metàl·lics. 

característiques
El sorral ha d’estar limitat perquè la sorra no 
surti cap en fora amb facilitat, amb les excep-
cions de les entrades i sortides, i ha de desai-
guar amb rapidesa.
Els bancs han de ser resistents a la intempèrie 
i en trepitjar dels infants. Han d’assegurar un 
manteniment fàcil i de llarga durada.
La zona accessible ha de ser adaptada per a 
tothom, atractiva per al joc en equip i mai un 
espai afegit al sorral, sinó part d’aquest.

objectius
Afavorir el joc amb materials naturals
Fomentar les activitats inclusives
Aprofitar per espai d’emmagatzematge
Procurar un espai d’espera per les famílies

ambient de natura 

edat 3-8

materials naturals i de poc manteniment
fusta tractada

lloc sorral Pati de baix
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4 ANNEXES 

4.1. Document de la Investigació Acció Participada IAP realitzat 

per Fil a l’Agulla 
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Projecte d’Acompanyament Emocional i Atenció a la 
Diversitat – Escola Montseny 
 
 
El Projecte d’Acompanyament Emocional i Atenció a la Diversitat és una           
iniciativa del Programa d’Educació per la Justícia Global de l’Ajuntament de           
Barcelona desenvolupada per la cooperativa Fil a l’Agulla a l'Escola Montseny           
durant el curs 2017 – 2018.  

Les accions realitzades en aquesta escola per part de Fil a l’Agulla comencen a              
l’any 2014 i segueixen al llarg d’aquests cursos amb diferents actuacions           
relacionades amb la gestió de conflictes i la coeducació. Aquest curs           
2017-2018, el projecte s’ha centrat de manera específica en les pràctiques           
restauratives com una eina d’acompanyament emocional i atenció a la          
diversitat.  

El projecte, adreçat a tota la comunitat educativa, ha portat a terme les             
següents accions: 

● Formació al claustre sobre Pràctiques de Justícia Restaurativa. 
● Assessorament a Educació Infantil. 
● Intervenció a les aules des de 1er a 6è amb tallers relacionats amb les              

pràctiques restauratives. 
● Un taller amb famílies i un Espai de Trobada entre les famílies i el              

professorat.  
● Investigació Acció Participativa (a partir d’ara IAP) sobre un tema          

d’interès per l’escola relacionat amb els temes que s’estan treballant al           
projecte. 

Aquest document recull les actuacions i resultats d’aquesta última acció          
del projecte, la IAP. Malgrat es tracti d’una part específica, totes les activitats             
desenvolupades han generat sinèrgies entre elles, i els resultats de la IAP no             
s’entendrien si no és en relació al conjunt del projecte. De manera breu             
s’exposen en primer lloc els plantejaments de la IAP, i en segon lloc             
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s’identifiquen els principals aprenentatges del procés. I per últim s’extreuen          
algunes conclusions i propostes fruit del procés de treball. 

 

 

Plantejament i funcionament de la IAP  
 
La IAP és una metodologia d’investigació que parteix de la participació dels            
agents que formen part de l’objecte d’estudi en el propi procés de coneixement i              
transformació d’una realitat determinada . En tant procés de coneixement         1

busca aconseguir tres tipus d’informació: Què és el que hi ha? Com ho             
veiem? Què podem fer? Per tal d’arribar a respondre les tres preguntes, cal             
una combinació de tècniques de recerca quantitatives, qualitatives i         
participatives.  

A l’Escola Montseny, la finalitat última de la IAP ha estat identificar quin tema              
generava interès en la comunitat educativa, i analitzar-lo tot partint de           
processos participatius amb les famílies i mestres de l’escola.  

Objectius:  

• Donar resposta als interrogants de claustre i famílies en relació als           
temes del projecte. 

• Donar veu a actors rellevants 

• FER EMERGIR ELS DIFERENTS DISCURSOS I VISIBILITZAR LES        
PRÀCTIQUES QUE CONSTRUEIXEN EL MARC DE CONVIVÈNCIA       
DE L’ESCOLA 

 

Des de l’inici ha existit una particularitat en la IAP, i és que coincidia amb un                
altra IAP plantejada amb el Col·lectiu Volta Arquitectes per la          
transformació del pati de l’escola. Ambdues IAPs coincidien en el temps, ja            
que malgrat la transformació del pati s’ha d’abordar de manera més intensa            
durant el curs 2018-19, durant aquest curs hi havia accions previstes en            

1 Els seus orígens teòrics es troben a l’obra de Kurt Lewin, i més tard, de Fals Borda, i els referents més actuals a l’estat                         
espanyol son Tomás Rodríguez Villasante, Tomás Montañés, Joel Martí i d’altres. Més informació a VILLASANTE,               
Tomás, MONTAÑÉS, Manuel i MARTÍ, Joel (coords.) La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía/1y 2,              
Barcelona, El Viejo Topo. 
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aquesta línia, en especial la creació del Grup Motor. Per tal de no duplicar              
esforços, no crear dos grups motors i no sobrecarregar a la comunitat educativa             
amb processos semblants, es va decidir vincular les dos IAPs, la del Projecte             
d’Acompanyament Emocional i Atenció a la Diversitat i la de Transformació del            
Pati. 

Amb aquests objectius i aquesta particularitat, la IAP ha consistit en les            
següents accions: 

 

• Mapeig de temes i actors.  
A la primera sessió amb el claustre es va fer un recull d’interrogants que les               

mestres tenien en relació al tema del projecte, i una llista d’agents que             
pensaven que havien de tenir veu en el procés de recerca. També es va              
fer recull dels temes plantejats al primer taller amb famílies. 

 
• Coordinació de les dues IAPs. 

Es van realitzar dues reunions amb Volta Arquitectes i amb l’AFA de l’Escola             
Montseny per veure els interessos compartits i la possible articulació          
d’ambdues IAPs. En lloc de crear dos grups motors, es va decidir            
crear-ne un sol que pogués tenir continuïtat durant els dos cursos i            
establir una cronologia de treball en relació als dos temes. Aquest primer            
curs, el Grup Motor es dedicaria als temes de convivència del projecte            
de Fil a l’Agulla però generant informació útil també per la transformació            
del pati. I el curs pròxim, es focalitzaria en el pati de la mà de Volta                
Arquitectes. 

 

• Constitució del Grup Motor de la IAP. 
A partir de les primeres sessions amb mestres i famílies es va donar l’opció a               

participar en un Grup Motor que ha liderat el procés de la IAP. El grup ha                
tingut dificultats per trobar horaris que fossin possibles tant per mestres           
com per famílies, i a cada sessió hi ha participat entre 7 i 9 persones, la                
majoria de manera estable. Excepte en una sessió, hi ha hagut           
participació de mestres, però les dificultats per assistir han constituït una           
queixa important per persones d’aquest col·lectiu, i ha estat una feblesa           
a tenir en compte d’aquesta IAP.  
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• Recollida d’informació. 
En funció de la definició de l’objecte de la IAP per part del Grup Motor, es van                 
planificar la recollida d’informació mitjançant qüestionaris a l’alumnat,        
qüestionaris a famílies, observació sistemàtica del pati i elaboració d’un mapa           
del pati. També s’ha afegit el recull dels temes tractats al taller de famílies i a                
l’espai de trobada entre mestres i famílies. 
 

• Anàlisi de continguts.  
Una vegada realitzats els qüestionaris i processades les informacions, s’han          

compartit i debatut al Grup Motor i també en una sessió amb el claustre.  
 

• Recull final de conclusions. 
L’última sessió va tenir un espai per treballar al voltant de les idees que surten               

després del procés de coneixement d’aquesta part d’IAP, i fer propostes           
que facilitin la següent part centrada en el pati.  

 

El primer pas per començar la IAP va ser la definició de l’objecte d’estudi:              

quin era el tema en el que la comunitat educativa de l’Escola Montseny volia              
aprofundir?  

A les primeres reunions amb el claustre i amb el Grup Motor es va manifestar               
prou consens al voltant de la necessitat de conèixer com són les relacions             
entre infants a l’escola per mirar d’entendre com funcionen les          
discriminacions, en especial per gènere i necessitats educatives        
especials, però sense excloure’n d’altres. I també es va manifestar la voluntat            
de considerar diferents punts de vista: com ho veuen els infants, les famílies, i              
què s’observa al pati.  

A partir d’aquesta idea es van començar a dissenyar les eines per recollir             
informació en aquest sentit, que van resultar en un qüestionari per infants sobre             
el pati (els espais que associen a la bona convivència, els espais que associen              
al conflicte, etc.), un qüestionari a famílies sobre la seva percepció de les             
discriminacions a l’escola (amb quins factors relacionen el fet de patir           
discriminació), una fitxa per observar les relacions al pati (quina és la            
composició dels grups i el tipus d’activitat que desenvolupen) i un mapa per             
conèixer l’ús del pati.  
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En resum es va planificar recollir la següent informació: 

 
 

Qüestionaris a  
famílies  

49 qüestionaris a mares i pares realitzats on line (amb opció de            
fer-ho en paper) 

Qüestionaris a  
alumnes 
 

111 qüestionaris a alumnes de primària sobre el pati, omplerts a           
classe amb suport de les mestres  
 

Sessions amb  
famílies 

Recull de la informació taller amb famílies i l’espai de trobada           
amb famílies  i escola. 
 

Fitxes 
d’observació 
del pati i mapa    
d’ús 

Pendents de realització per part de Volta Arquitectes i per la           
segona fase de la IAP de transformació del pati 

 

Els resultats d’aquesta indagació s’exposen als apartats següents. 

Abans, però, cal mencionar un fet imprevist que ha incidit en com s’ha             
desenvolupat la IAP. Poc després de l’inici del projecte a l’escola, una família va              
manifestar queixes sobre Fil a l’Agulla i la manera de desenvolupar la IAP i altres               
accions del projecte. Des de Fil a l’Agulla s’ha procurat assumir aquesta situació             
no tant com un entrebanc sinó com un esdeveniment que pot passar més sovint,              
com és el fet que hi hagi famílies que discrepen de les accions de l’Escola o de                 
la resta de la comunitat educativa. Per això, i amb la idea de possibilitar              
l’aprenentatge, una de les sessions del Grup Motor es va dedicar a escoltar les              
diferents perspectives i intentar solucionar malentesos.  
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Resultats obtinguts en relació a les 
discriminacions a l’escola 
 

La definició del tema de la IAP a l’Escola Montseny ha tingut les seves              
particularitats. Des del claustre i a l’inici del projecte existien més interrogants en             
relació als continguts de la formació – com aconseguir canvis en les dinàmiques             
relacionals a l’aula – que en relació a un tema en concret sobre el qual               
investigar. Per un altra part, l’interès de les famílies que es van vincular al Grup               
Motor estava molt lligat a la transformació del pati des d’una perspectiva de             
gènere. Malgrat els consensos als que es va arribar per abordar les            
discriminacions, el procés de treball ha anat mostrant un altre tema no present a              
l’inici sinó latent, com són les relacions entre famílies i amb l’escola. Aquestes             
relacions no estan exemptes de tensions, i això es reflecteix en el procés de              
transformació del pati. És per això que al Grup Motor s’ha dedicat un espai per               
anar recollint aquests símptomes dels temes controvertits a la comunitat          
educativa, que passen per les diferents maneres d’entendre la línia educativa de            
l’escola i algunes de les seves manifestacions, com són la participació de les             
famílies i la transformació del pati. 

Això no vol dir que s’hagi deixat de banda la discriminació, però de cara a les                
conclusions s’ha procurat donar pes també a les mostres de les diferents visions             
de les famílies, tot pensant en facilitar la continuïtat de la IAP amb la              
transformació del pati. El fet de tenir algunes pistes sobre les tensions latents pot              
ajudar a escoltar les diferents veus de les famílies, i possibilitar que el pati o               
qualsevol altra acció tingui en compte totes les perspectives de la comunitat            
educativa. 

També cal aclarir que quan fem referència a la informació que hem obtingut, no              
es tracta de “veritats” o “fets objectius” al voltant de la manera de relacionar-se o               
de les discriminacions, sinó de les percepcions que tenen els diferents actor. I             
com a tals, com a discursos, formen part de la manera en què la comunitat               
educativa s’explica i construeix la convivència.  

Dit això, anem a veure les principals troballes d’aquesta fase de la IAP. 
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1. Les famílies relacionen la discriminació amb una gran varietat          
de factors, i no es detecta un tema que preocupi de manera            
específica. 

Els qüestionaris a les famílies no han mostrat cap consens clar al voltant dels              
temes que generen processos de discriminació. Per contra, fan referència a           
factors molt diversos. Quan es parla de les característiques d’infants          
discriminats, sol aparèixer la diferència en genèric: el fet de no ser igual que la               
majoria. Potser si s’hagués de triar un tema més nomenat, serien les Necessitats             
Educatives Especials (NEE), els aspectes físics o intel·lectuals. També hi ha           
respostes que fan referència a factors socioeconòmics com el poder adquisitiu           
de la família o el racisme. Aquests són exemples d’aquesta diversitat.  

“Crec que els que estan més discriminats son els que o bé tenen algun problema               
(educació especial) o bé socioeconòmic, o que tenen uns gustos que           
surten una mica de l’estàndard que tenim predeterminat (nens futbol,          
nenes nines)” (Qüestionaris a famílies) 

“Els que són discriminats no tenen amics fixes, tenen necessitats especials. O            
tenen condicions familiars desfavorables.” (Qüestionaris a famílies) 

“Discriminación: migrantes, color de piel, estrato económico.” (Qüestionaris a         
famílies) 

“És multifactorial. L'entorn familiar influeix, però no és cabdal. El caràcter, la            
capacitat d'empatia, la capacitat de sociabilització i d'encaix en el grup del            
propi nen/a. Si venen de fora i no parlen l'idioma també els hi és més               
dificultosa la pròpia integració. Si tenen alguna discapacitat també els hi           
serà més difícil. Si els seu entorn està en dificultats econòmiques greus o             
experimenten inestabilitat familiar, també es reflectirà en les seves         
relacions amb el grup.” (Qüestionaris a famílies) 

La popularitat d’alguns nens o nenes, tot i mantenir-se aquesta diversitat de            
factors amb que es relaciona, se sol atribuir més al caràcter personal:  

“Populars: nens els més masclistes i agosarats, xerradores.  
Nenes: guapes, bones dots de comunicació, simpàtiques.” (Qüestionaris a         
famílies) 

COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL SENSE ÀNIM DE LUCRE.  
NIF: F65184350   |  www. filalagulla.org  |  info@filalagulla.org  |  Telèfon: 654070358 

 
 

 



  
 

“Por otro lado creo que los niños más 'populares' parecen más extrovertidos y             
pendientes de agradar a todos.” (Qüestionaris a famílies) 

“Els infants més populars són els que tenen una bona autoestima, els més             
extravertits.” (Qüestionaris a famílies) 

En els dos casos apareixen molts factors personals i socials que es relacionen             
amb el fet de ser més o menys populars o com a explicació de la discriminació.                
Més que identificar amb què es relaciona la discriminació als discursos de les             
famílies, veiem que no hi ha un tema comú o una preocupació que es nomeni de                
manera recurrent.  

Les preguntes tancades de valoració donen unes altres pistes sobre les           
variables que les famílies relacionen amb la popularitat o amb la discriminació.            
Els gràfics següents mostren el grau d’acord de les famílies que han respost             
amb una sèrie d’afirmacions sobre els elements que poden donar rang. Veiem            
que hi ha alguns tipus de rang que generen consens i d’altres que no tant. 

Per exemple, en quant al gènere les famílies coincideixen en afirmar que els             
nens es relacionen més amb nens i les nenes amb nenes. Però també tenen              
molt consens a l’hora d’afirmar que els nens no són més populars que les nenes.               
On sí que veuen més probabilitat de patir discriminació és quan els infants no              
quadren amb els estereotips de gènere:  
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Altres factors que als que les famílies donen pes per explicar la discriminació són              
les relacions familiars, les Necessitats Educatives Especials, la capacitat         
d’incidir, i en menor mesura, el fet de tenir una cultura d’origen diferent. 
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En sentit contrari, hi ha també molt consens en contra de l’afirmació que els              
infants que porten poc temps a l’escola pateixen més discriminació o que            
s’ajunten per afinitat d’idioma. Són explicacions que les famílies descarten: 

 

  

 

Si aquestes són les variables en les que tenen les respostes més agrupades cap              
a un o l’altre sentit, i per tant mostren idees consensuades, ara veiem aquelles              
que tenen respostes més disperses, és a dir, que reflecteixen major diversitat            
d’opinions. Aquest és el cas per exemple del domini de la llengua, el català o el                
castellà. La major dispersió de les respostes indica que es tracta de temes sobre              
els que existeix menys consens, i de fet també són temes que han mostrat ser               
polèmics quan s’han exposat al claustre o al Grup Motor: 
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Les preguntes següents del qüestionari feien referència a la percepció de           
discriminació per aquests factors a l’escola. Les respostes mostren que hi ha un             
grup majoritari que pensa que aquestes situacions de discriminació es donen al            
centre. Però més que descriure situacions concretes, es fa referència a la            
manera en què es tracta de processos socials que també es reflecteixen a             
l’escola. Hi ha només una resposta on es parla d’una situació de bullying i és               
referida al passat. Així, en les respostes sobre la discriminació a l’escola            
s’observa sensibilitat i consciència de la manera en que es reprodueixen però no             
es manifesten situacions especialment greus. 

 

Tens la sensació que a l’escola existeixen processos de discriminació relacionats amb la llista de preguntes anterior? 

 

En el grup del sí trobem respostes com aquestes: 
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“Ho desconec entre els infants, però entre pares es tendeix a no ser inclusius              
amb les famílies estrangeres o que un dels membres és estranger. Els            
nens que tenen un pare o una mare estrangera aquests membres són            
difícilment integrats amb la resta de pares locals lo qual acaba afectant al             
nen quan s'organitzen activitats per part dels pares fora de l’escola.”           
(Qüestionaris a famílies) 

“Si. Hi ha hagut casos de discriminació, actualment no conec un cas en concret.              
Però tots els temes esmentats anteriorment són important treballar-los per          
evitar els casos de discriminació.” (Qüestionaris a famílies) 

“Depende, conozco el caso de niños que por ser diferentes y tener alguna             
dificultad suelen ser excluido entre los niños.” (Qüestionaris a famílies) 

“No sé si es discriminación pero desgraciadamente constato que hay pocas           
familias de cultura no-occidental que participan en las actividades de          
familias como jornadas a l'hort.” (Qüestionaris a famílies) 

Alguns dels temes amb els que s’associa la discriminació a l’escola, en aquests i              
altres exemples, són la competitivitat pel nivell acadèmic, la diversitat funcional,           
la coneixença de l’idioma, el racisme, i el sortir-se’n dels estereotips de gènere.             
Aquests són també els temes que pateixen nens i nenes. De nou no apareix cap               
situació de gravetat quan es pregunta si la discriminació afecta els fills i filles,              
però sí que existeix sensibilitat per temes com no deixar jugar o no encaixar als               
grups, el patiment de sortir-se’n de l’estereotip de gènere, o pel físic, el nivell              
acadèmic o la dificultat quan un/a no és “popular”. 
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2. Les afinitats de les famílies condicionen les relacions entre          
infants.  

En aquest tema existeix molta més unanimitat que en els anteriors. Aquests són             
alguns exemples:  

“Fuera de la escuela se reúnen los padres por afinidades esto es una realidad              
que hay que aceptar entiendo. Sin embargo creo que a veces, en el             
interés de su peque, se podría uno ´´esforzar´´ un poquito más, si sabe             
que su hijo o hija se lleva bien con otro peque pero que los padres no                
tienen muchas afinidades. Pero delicado está claro : )” (Qüestionaris a           
famílies) 

“Sí. Hay discriminación en general. Con los niños y con los adultos. Las cosas              
han cambiado solo un poquito. Nadie nos catalogamos de racista, pero en            
general a todos nos influye la apariencia física y las razas. Es triste, pero              
es así y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.”              
(Qüestionaris a famílies) 

“Habitualment fora de l'escola s'acostumen a seleccionar les persones més afins           
per fer activitats (quedar a casa d'algú, anar al parc, etc)... per tant és              
probable que els infants amb més dificultat de relació a l'escola tinguin            
menys vida social amb nens de l'escola. No obstant és possible que            
tinguin algun cercle social fora de l'escola en el qual tinguin un altre rol.”              
(Qüestionaris a famílies) 

Tot i que no es tracta d’un tema molt repetit, és interessant notar que el racisme                
apareix a les diferents preguntes. Però en qualsevol cas, el pes de les relacions              
familiars, sigui pel motiu que sigui, apareix com determinant de les relacions de             
la canalla.  

A l’hora d’identificar com són aquestes afinitats entre famílies, al Grup Motor i a              
les sessions amb famílies ha aparegut una idea recurrent: entre les famílies hi ha              
dos grans grups, els cursos superiors (des de 3er fins 6è) amb famílies menys              
participatives, i amb més pes de famílies nouvingudes i més heterogeneïtat, i els             
cursos inicials (P3 fins 2on – 3er), amb famílies més participatives i vinculades a              
noves pedagogies, i també més homogènies.  
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Les diferències entre aquests grups de famílies van més enllà del pati, però es              
reflecteixen d’alguna manera a la proposta de transformació, de manera que al            
llarg del curs s’han succeït alguns episodis protagonitzats per infants i per            
famílies: hi va haver una manifestació en contra de la pilota per part d’un grup               
d’alumnes, i això va donar lloc a debats als grups classe i a entrevistes de les                
famílies amb l’equip directiu des d’ambdues perspectives.  

Ja que la transformació del pati és el tema central de la IAP de Volta Arquitectes,                
es fa especialment important tenir en compte les diferents perspectives sobre el            
tema.  

 
 

3. Els problemes de convivència al pati giren al voltant de l’ús i 
l’espai de la pilota. 

Els qüestionaris a famílies i als infants mostren de diferent manera les            
discrepàncies al voltant del pati, però amb resultats prou coincidents. Per les            
famílies, el qüestionari incloïa la següent pregunta: “Pensant en l’espai del pati, i             
a través del que t’expliquen els infants, quina idea tens de la convivència al pati               
de l’escola?” Moltes respostes parlen específicament de la pilota, i apareixen dos            
blocs de resposta, a favor de mantenir la pilota i la noció de joc lliure, i la que vol                   
limitar-la i possibilitar altres usos de l’espai. Aquests exemples mostren la           
centralitat del tema i les diferents preferències: 

“És bona però els pares estan intentant prohibir pilotes i no els hi senta bé als                
nens, no entenen perquè no poden jugar i que es digui que es molesta              
tant a els que no volen participar ja que el pati és de lliure circulació.”               

(Qüestionaris a famílies) 

“Al pati és joc lliure, cada nen juga al que vol i amb qui vol, per tant els grups es                    
fan més evidents. Crec q ha de seguir sent així, en tot cas s’ha de               
treballar a l’aula per mantenir el pati lliure.” (Qüestionaris a famílies) 

“És el mateix pati que vaig viure jo. Dictadura de la pilota envers altres              
possibilitats més inclusives. S'hauria de reformar el pati, acabar amb el           
formigó i que fos un gran sorral amb diferents propostes dels nens. I             
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sense prohibir res, el que vulguin jugar a pilota que hi juguin però             
coexistint amb altres propostes i espais.” (Qüestionaris a famílies) 

“Fer jocs on nens i nenes puguin jugar sense tenir en compte que futbol és per                
nens i les nenes s'han de quedar parlant a una cantonada.” (Qüestionaris            
a famílies) 

“El patio se usa para deportes y el espacio es ocupado mayoritariamente por los              
niños para jugar fútbol. Las niñas quedan relegadas a los pasillos y los             
espacios aledaños. Ocurre tanto en el patio como en el momento del            
menjador. Cualquier otro tipo de juego que se quiera realizar tiene que            
tener el consentimiento de los niños para dejar de lado el fútbol. Si bien              
esos otros juegos más colectivos les resulta divertido a todos, mi           
impresión es que tiene que estar dirigido por algún adulto para que se             
mantengan en el tiempo, porque si no, inevitablemente vuelven a las           
rutinas establecidas de antemano. Hay poca relación entre niños y niñas           
si se juega fútbol, más si se juegan otros juegos hay más convivencia.”             
(Qüestionaris a famílies) 

“Crec que és un lloc de molt conflicte. Un gran grup de nens ocupa la pista                
jugant amb la pilota i això provoca que la resta que no vol jugar a pilota no                 
té espai per jugar. A més de que per anar al lavabo s'ha de creuar la pista                 
i això comporta moltes polèmiques.” (Qüestionaris a famílies) 

Tot i que també es troben respostes que fan referència a la bona convivència, és               
molt important la menció directa a la pilota com element de conflicte. 

La mateixa idea es repeteix als qüestionaris a infants, on se’ls demanava que             
diguessin un lloc del pati que relacionen amb bona convivència i un lloc amb              
conflicte. El resultat és aquest: 
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Els motius pel qual alguns espais es relacionen amb la bona convivència tenen 
que veure amb la tranquil·litat i el fet de no disputar-se l’espai, com mostren 
aquestes respostes: 

“Mai veig baralles juguen feliços.” (referit al sorral – Qüestionaris a infants sobre 
el pati) 

“Té molt espai.” (referit al porxo dels lavabos – Qüestionaris a infants sobre el 
pati) 
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“Hi ha ombra, no peguen amb la pilota, és un lloc tranquil.” (referit al porxo – 
Qüestionaris a infants sobre el pati) 

Per contra, els espais s’associen a conflicte degut al perill per la pilota, a les 
discrepàncies del propi joc, o a la competència per l’ús de l’espai, i tot això 
succeeix a la pista de futbol.  

“Pegar amb la pilota i fer mal a algú, i no entendre que és sense voler.” 
(Qüestionaris a infants sobre el pati) 

“Si un marca un gol, un diu que és gol i l'altre no.” (Qüestionaris a infants sobre el 
pati) 

“Estan els petits, passa la gent pel mig.” (Qüestionaris a infants sobre el pati) 

“Es tracten malament, es peguen, estan nerviosos, juguen al pilla pilla i es donen 
la culpa.” (Qüestionaris a infants sobre el pati) 

Per un altra part, a quan parlen dels protagonistes dels conflictes al pati, els              
infants sovint fan referència a les divisions entre grans i petits, o entre nens i               
nenes. I al preguntar-los per la manera de resoldre el conflicte, la resposta més              
repetida fa referència a les mestres o al diàleg. 

Un altra informació del qüestionari és la referida al que fan al pati, recollida al 
següent gràfic: 
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Els jocs de pilota fan referència majoritàriament al futbol, però també s’inclou el             
bàsquet i altres jocs. El segon grup és el de persecució amb diferents variants i               
noms (pilla-pilla, zombis, it...). El grup de joc inespecífic inclou respostes com            
“esmorzar i jugar”, “jugar amb els amics”... sense informació concreta del joc. I el              
grup de joc simbòlic, també important, inclou pares i mares i similars. 

El qüestionari incloïa també preguntes en relació al que els agradaria fer o els              
llocs on els agradaria estar. Cal dir que hi ha un grup important que està a gust                 
amb el que fa. També és important un grup que demana més futbol: més dies,               
amb pilota de cuir... I les demandes del grup que voldria estar a un lloc on                
habitualment no està, o fer una cosa que normalment no fa, es recullen a              
l’apartat de propostes.  
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Conclusions i propostes 
 

La Investigació Acció Participativa del Projecte D’Acompanyament Emocional        
i Atenció a la Diversitat de l’Escola Montseny ha estat un espai engrescador             
però no exempt de complexitat des d’on recollir les inquietuds i punts de vista              
que envolten el conjunt del projecte. Des del punt de vista del funcionament de              
la IAP, destacar que tant l’escola com l’AFA han facilitat molt la realització de              
totes les accions (qüestionaris, observacions, contactes, etc.) i han col·laborat en           
la resolució del conflicte que s’ha manifestat. Malauradament al Grup Motor no            
s’ha trobat un horari que fes possible una major implicació de les mestres             
interessades, i aquesta ha estat també una feblesa del procés.  

A nivell de resultats, la IAP i el conjunt de les accions han permès augmentar el                
coneixement sobre la percepció de les discriminacions a l’escola i sobre la            
manera en que les tensions entre famílies es fan presents en el projecte de              
transformació del pati de l’escola.  

Des de la voluntat de transformació que és fonamental a la IAP, s’han recollit un               
seguit de propostes d’actuació. Algunes d’elles són aportacions dels         
qüestionaris a famílies i a infants, i d’altres han estat elaborades pel Grup Motor.  

Aquestes propostes s’han classificat en els següents grups: en primer lloc,           
propostes per desenvolupar a l’escola en relació a la prevenció de           
discriminacions; en segon lloc, propostes relacionades amb la tasca de les           
famílies; en tercer lloc, propostes relacionades de manera específica amb la           
transformació del pati, encara que tinguin que veure també amb famílies i escola;             
i per últim, propostes de la canalla en relació al pati. Malgrat la quantitat de               
propostes, s’ha optat per posar-les totes, per tal de donar valor a la participació              
de les persones que les han realitzat i per tal de facilitar la continuació de la feina                 
del Grup Motor. 

 

Propostes per la prevenció de discriminacions a l’escola  

Les propostes passen per la detecció (des de la vigilància fins l’elaboració de             
protocols o pla de convivència), el treball preventiu de cohesió a l’aula (tutories,             
jocs, assemblea...), l’abordatge de les situacions de discriminació, la formació, i           
altres iniciatives com el treball de gènere i la formació al monitoratge. 
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Detecció precoç, millor acompanyament dels adults i formació a les famílies (i als             
infants) 

Més treball a l'aula  

Hablar. Dialogar y no ocultar nada. Transparencia y reflexión a través del juego y              
la convivencia.  

Conscienciar als infants amb més informació sobre les repercussions i el mal            
que ocasionen 

Treballar molt més el temes de gènere, i respecte a la diversitat. Promoure             
l’assemblea d'alumnes. 

Treball de cohesió de grup des de p3 fins a 6è. Escoltar al alumnes i fer                
dinàmiques per augmentar l'empatia i el respecte cap a tots els alumnes 

L’escola és el mirall dels nens i no hauria d haver hi discriminacions, si el               
professor, tutor, director, personal de l’escola, conserges etc. veu alguna senyal           
que pugui causar discriminació ho ha de tallar d’arrel i parlar seriosament amb             
els pares , psicòlegs, etc. i aturar ho com abans millor 

Treballar més el grup, la responsabilitat individuals dins del marc de l'escola,            
com un procés evolutiu del jo, després qui tinc al costat, quin és el meu cercle/                
classe, després qui part tenim a l'escola ... les relacions entre diferents edats i              
cursos 

Ajuntar nens i nenes i pensar en formes que tots els gustos siguin benvinguts 

Una formació en acompanyament i resolució de conflictes per a tot l'equip de             
professionals de l'escola: mestres, monitors/es, personal de cuina, de neteja...          
perquè tota la comunitat pogués acompanyar d'una manera adequada als          
infants. I informació a les famílies sobre la manera d'acompanyar. 

Més vigilància a l'escola, el que es fa fora ja no ho puc controlar 

Hacer más charlas y talleres de feminismo a los niños y padres. Y que esté               
incluido en la enseñanza cada día. 

Treballar l'empatia, respecte i tolerància a la diferència. 
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Supongo que aquí está el gran reto, adaptar las maneras de enseñar a cada              
perfil, y también adaptar la manera de relacionarse a cada perfil. 

Trabajar estos temas en clase...en el día a día. Potenciar el respeto hacia los              
demás. Mucho trabajo en grupo pero que trabajen con compañeros con los que             
no están habituados. Separar los grupos a la hora de sentarse. Premiar las             
conductas positivas hacia los compañeros y castigar las negativas 

A nivel de escuela en general, pienso que tanto l'AFA como el profesorado ya              
hacen un trabajo muy bueno. Puede ser que favorecer encuentros a nivel de             
cada clase sea un factor para luchar contra las discriminaciones 

Trabajar mezclando los grupos. Y a la hora de sentarse en el aula también 

Educar a los niños en la diversidad como un valor.  

Formació tant a mestres com a monitors de menjador. Crear espais reals de             
diàleg.  

Los cambios que necesita este mundo pasa por los cambios que se podrían             
hacer en el cole…me encantaría poder tener estupendas ideas… quizás una           
cosa seria otra vez respectar la diversidad a la hora de organizar actividades             
cual intención es juntar los peques. La diversidad está en las habilidades de             
cada uno pero también en los gustos. No todos les gustan las manualidades, o el               
cuenta cuento, o las yincana…sería interesante intentar ofrecer diferentes         
opciones. O quizás consultarlo con los peques antes.  

Que los maestros estuvieran alertas. 

Enseñando y premiando buenos valores y comportamientos y dando puniciones          
comportamientos discriminatorios, no ignorarlos para no tener conflictos con los          
padres 

Intervenciones guiadas para los niños desde p3 hasta sexto.  

Lo mismo para la escuela, formación y capacitación para docentes y personal            
educacional sobre el tema y resolución pacífica de conflictos.  

Creación de manual de convivencia de manera conjunta con toda la comunidad            
educativa para que el sentido de apropiación sea real. Normas de convivencia            

COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL SENSE ÀNIM DE LUCRE.  
NIF: F65184350   |  www. filalagulla.org  |  info@filalagulla.org  |  Telèfon: 654070358 

 
 

 



  
 

que se basen en un modelo formativo y de reparación del daño, más que              
coercitivo y punitivo.  

Tareas participativas y conocimiento de diversas culturas de las que provenga           
cada niño o niña. 

Me encantan estos proyectos y también el tema del cambio del patio. Creo             
necesaria una formación a monitores muy urgente ya que no siguen a la escuela 

Que los adultos que están al cuidado tengan procedimientos de detección 

Hablarlo en tutorías e incidir enseguida cuando se detecta un posible caso. 

 

 

Propostes per treballar des de les famílies 

En relació al que poden fer les famílies per prevenir les discriminacions,            
aquestes són les propostes recollides: 

 

Conscienciar pares. Les discriminacions entre adults o la no integració de les            
famílies estrangeres (1 membre o dos) per part de les famílies locals acaben de              
retruc afectant als nens. 

Quizás potenciar más interacciones entre padres podría ayudar. Sin embargo allí           
también existe la diversidad y el carácter de cada uno. 

Proponer actividades lúdicas que puedan hacer juntos padres e hijos/as de la            
misma clase. 

Grupos de trabajo, a través de personas que observaran de una forma anónima             
las relaciones de los pequeños y los adultos, para trabajar y fomentar la             
interacción. 

Trabajo con familias que incluyan primero que todo: sensibilización y          
concientización del tema, y luego: estrategias y herramientas claras de crianza           
que puedan implementar. No sirve sólo decir: ""no se hace tal y cual cosa"", es               
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fundamental decir cómo para generar cambios. Los talleres con carácter          
práctico-vivencial son muy efectivos más que las charlas magistrales. 

Educar en el respecte a la diversitat, en tots els aspectes, de manera de ser,               
preferències, físiques, intel·lectuals, etc. 

Suposo que la clau és ensenyar-los que ser diferent algun dia els semblarà guai i               
fer focus en les coses q tenen en comú 

Hacerlos conscientes desde pequeños y marcar muy bien los límites, “no dejar            
pasar ni una”. Hacerles entender que eso es algo con lo que no se juega. No sé                 
si con cuentos, con historietas con titelles...  

 

 

 

Propostes per la transformació del pati 

Com a consideració prèvia, i pensant en la transformació del pati, cal tenir en              
compte la idea que els dos tipus de famílies de l’escola, les dels cursos superiors               
i els cursos inferiors, tenen diferents interessos, i això es plasma en força a la               
situació del pati. Però el que hi ha per davall, no és sols el pati, sinó la manca de                   
comunicació entre aquestes dues perspectives. Per tal de facilitar la comunicació           
entre famílies i en relació al pati, es plantegen aquestes idees: 

● Anar poc a poc i explicar molt bé les propostes per tal de recollir més               
veus. 

● Incloure informació sobre aquest tema a la primera reunió del curs:           
explicar el que s’està fent a les famílies. 

● Fer uns plafons per difondre la diagnosi anterior del pati i la de Volta. 
● Aprofundir en la idea del pati com espai que pot servir per prevenir les              

discriminacions, de cara a vèncer algunes resistències a la transformació. 
● Realitzar alguna activitat a les tardes de Pati Obert per tal d’afavorir la             

comunicació i l’intercanvi entre famílies.  
● Estudiar en un futur el paper de les dues portes d’entrada.  
● Treballar la coherència entre el que passa al pati de l’escola i el que              

passa al pati del menjador. 

COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL SENSE ÀNIM DE LUCRE.  
NIF: F65184350   |  www. filalagulla.org  |  info@filalagulla.org  |  Telèfon: 654070358 

 
 

 



  
 

 

A partir dels qüestionaris s’han obtingut també aquestes propostes directament          
relacionades amb el pati:  

 

Que els mestres no siguin només vigilants i dinamitzin i proposin activitats            
(buscar cargols si plou o fer experiments bàsics quan fa bon temps) 

Dinamitzar el pati en activitats als més malfactors, disciplina i càstigs que de             
veritat facin efecte.  

Facilitar espais de convivència, racons tranquils i no dominats per esports           
d'equip competitius. 

Repensar el pati, tenen la sort de tenir molt espai en comparació amb altres              
escoles 

Canviar la política de patis, espais, jocs, presència de la pilota, etc. Educar             
també en gènere i en respecte en la diversitat de gènere 

Proposar activitats diverses al llarg de la setmana durant les hores de pati, per              
tal que tothom pugui trobar algun dia activitats amb les que trobar-se a gust. 

Equilibrar els espais del pati i guanyar diversitat d'espais per a fomentar activitats             
més diverses i aconseguir la distribució equitativa dels espais segons la           
perspectiva de gènere. 

Fomentar la igualdad de género, la empatía, el trabajo grupal, la solidaridad, el             
arte plástico y la música en los patios, que puedan tener espacios creativos             
donde poder investigar crear, patios polivalentes donde ell@s puedan ser          
protagonistas del debate y la construcción 

Juegos  

Escucha activa y más participación en el juego por parte de los profesores 

A nivel de patio, mejorar el espacio con varios racones de juego, que faciliten              
más creatividad y juegos más diversos, de acuerdo con los gustos de cada             
niño/a.  
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Juegos en el patio. La lectura de libros relacionados con el tema. Las películas              
que les ponen cuando llueve. Creo que hay mucho material audiovisual y            
pedagógico que puede ayudar en este tema.  

Un canvi a la societat i concretament a la publicitat i al mitjans de comunicació               
però per començar, una bona gestió del pati tenint en conte que els jocs de pilota                
són invasius per qui no els pràctica i una bona formació del claustre en qüestions               
de gènere e igualtat social mundial 

Torns per al futbol. Educadors socials, ben formats.  

 

 
 
Desitjos dels infants en relació al pati 

Tot i que sigui l’últim grup de propostes, es tracta d’una veu fonamental. Allò que               
agradaria als infants fa referència a temes diferents. Algunes són propostes           
sobre els espais que els agradaria ocupar, altres són jocs – on bàsicament             
s’observa el grup que vol més futbol i el suggeriment d’altres jocs, molts també              
relacionats amb diferents esports – i per últim alguns aspectes que fan referència             
a l’organització – com els agradaria jugar – i als elements de l’espai. Per acabar,               
també es recullen els seus desigs més difícils de complir a l’escola... 

 

 

Anar pel bosc, Anar per la muntanya,       
Jugar per darrera de l'escola 
Baixar al pati de baix tots els dies, Estar al          
pati de baix 

Estar a la pista, però hi ha molts conflictes 

Jugar a la pista gran a futbol i bàsquet 

Polis i cacos a dalt  

  
Futbol, Futbol (no em deixen), Futbol tots       
els dies,  Jugar tots els dies a futbol 
Jugar amb pilotes de cuir, Jugar amb       
pilotes de cuir i jugar tots els dies 

 

Gimnàstica rítimca 

Bàsquet,  Jugar a basquet 

Jugar a volei,  Voleibol 

Jugar al "fortnite " 

Jugar al pichi 

Curses 

Escalada 

Activitats curtes a l'hora del pati 

Matemàtiques 

Patinatge 

Pintar 

Tenis 
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Torneig de futbol per cursos amb tots els        
nens i nenes amb premi (joc de taula per la          
classe) 

Parlar amb les amigues 
 

 

Que cada classe tingués un hora diferent       
al pati 
Jugar amb tots els meus companys, Jugar       
amb una nena concreta (diu el nom),       
Jugar més, Jugar més tranquil·la, Més      
temps de pati, Que ningú es baralli, Que        
no apuntin al cap amb la pilota, Tenir més         
la pilota 

  
M'agradaria que al camp de futbol al final        
del quadrat hi hagi una font i molts coixins i          
una cortina 
Que posin un lloc més divertit on està la         
pissarra de dalt 

Tenir un gronxador, una piscina, una casa       
a un arbre 

Tirolina 

Tobogan 

Gronxadors, Gronxadors i tirolina al frontó 

  
M'agrada tot, Res, Tot el que m'agrada ho        
faig, No ho sé 
  

Anar a la fira, Anar a la piscina, Conduir         
un cotxe, Cotxes de xoc i un vaixell pirata,         
Estar amb tota la família, Jugar a la play4         
pro, Jugar amb el mòbil, Jugar amb la        
consola, Jugar amb l'ordinador, Menjar     
gelat i banyar-se a la piscina, Menjar       
xiclets i llaminadures 
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4.2. Document de la Investigació Acció Participada IAP realitzat 

per Voltes  

  



COOPERATIVA
D’ARQUITECTURA

CALENDARI
Proposta de dates

OBJECTIUS
Avantprojecte

Escola Montseny | 2019

INTRODUCCIÓ
Que s’ha fet fins ara?

FORMACIÓ CRITICA



Quin ha sigut el procés del 
projecte de transformació 
del pati, durant el curs 
2018-2019?

INTRODUCCIÓ

S’ha realitzat una IAP amb Fil a 

l’Agulla per treballar sobre les dis-

criminacions a l’espai exterior de 
l’escola. La memòria final amb les 
conclusions de la IAP és un doc-
ument publicat per Fil a l’Agulla 
que està a l’abast per consultar-lo.

Les diferents dades que comen-

tarem són resultat de les accions 
realitzades per conèixer des de 
diferents punts de vista el que 
passa al pati de l’escola. 

-fitxes d’observació del pati (per 
part de mestres i facilitadores de 
Voltes)
-mapeig dels espais que ocupen 

els infants al pati

Durant aquest trimestre el 
projecte de transformació del 

pati s’enfocarà en el procés de 

disseny i construcció de noves 
propostes per l’espai exterior. 
Per treballar-les ens basarem en 

les conclusions de la diagnosi 

realitzada.

IAP (Investigació Acció Participada)
Projecte d’acompanyament emocional i atenció a la diversitatat

Fitxes d’observació

Informe final de la IAP



Com utilitzem els 
diferents espais del 
pati de l’escola?

DIAGNOSI

ANÀLISI GRÀFICS I CONCLUSIONS RE-
SULTAT DE LES FITXES D’OBSERVACIÓ

Aquestes observacions han estat real-

itzades per mestres i dinamitzadores ex-

ternes de Voltes durant els espais del pati 
del matí i migdia recollint les activitats i 

espais de relació de tost els cursos.

Quins són els espais del pati que ocupen els infants?
Quines activitats fem relacionades amb els ambients 
del pati? 
Utilitzem l’espai de manera diferent segons sigui 
dia de pilota o no?
Hi ha diferència en l’ús del espai segons el gènere 
dels infants?



Al pati busquemq ue hi hagi un 
equilibri entre els ambients NATU-
RA, TRANQUIL·LlTAT I MOVIMENT

Amb els resultats observem que 
independentment si és dia de pi-

lota o no, els percentatges de les 
activitats que passen relacionades 
amb cada ambient són similars:
Natura: 5% ,Tranquil·litat: 40% i 

Moviment: 55%

Dins l’ambient de NATURA des-
taquen els jocs de manipulació. 
Són exemples: Jugar amb la sorra 

fer forats,  jugar amb aigua...

L’ambient de TRANQUIL·LITAT 
s’identifica majoritàriament amb 
parlar entre els infants, sovint 
mentre mengen. Els jocs de ma-

nipulaciói el joc simbòlic com 
per exemple: jugar a famílies, a 
metges, a estar a casa...són també 
característics.

L’ambient de MOVIMENT és el que 
més activitats diferents emmarca. 
Dins del joc de moviment expan-

siu trobem activitats de pilota 
diferents del futbol, amagar-se, 

pilla-pilla, mocador, patinet...Tam-
bé inclou jocs de saltar i enfilar-se 
i jocs escenogràfics que represent-
en històries i coreografies.

Quines activitats fem 
relacionades amb els ambients 
del pati? 

PORXO TAULES

BANC RACÓ
ESCALES

SORRAL

TAULA
PING-PONG

FRONTÓ

PISTA

D
A

RR
ER

A
 P

O
RT

ER
IA

DARRERA 
PORTERIA

PORXO
LAVABOS

TOBOGAN

ESCALA
LAVABOS

BANCS
LAVABOS

ARMARI JOCS

BANCS PASSADÍSBARANA

TAULA PIC-NIC

“PAVIMENT DUR”

FONT

CASETA

TAULA
D’AIGUA

ES
CA

LE
S

BANC CORREGUT
PISSARRA

Quins són els espais del pati 
que ocupen els infants?



DIA DE NO PILOTA

MAPEIG PER IDENTIFICAR 
ELS AMBIENTS 

Observem que les activitats 

de natura es troben concen-

trades al pati de baix a l’es-
pai sorral i entorn els arbres 
del perímetre de la tanca. 

En dies de no pilota la pista 

està ocupada per grups més 

reduïts combinant activitats 

de moviment ( patinets, 
ballar, pilla- pilla, etc ) i de 
tranquil·litat ( parlar en rot-
llana, menjar etc) al mateix 
temps. 

Moviment _ vermell

Tranquil·litat _ lila

Natura _ Verd

Utilitzem l’espai de manera diferent 
segons sigui dia de pilota o no?

DIA DE PILOTA

MAPEIG PER IDENTIFICAR 
ELS AMBIENTS 

Observem que les activ-

itats de moviment estan 

més concentrades a la 

pista i a petits racons com 
el frontó i les escales. 
(coreografies, jugar al pil-
la-pilla...).
Les activitats de tran-

quil·litat estan situades 

en grups més grans per 

espais més perifèrics del 
pati com ara frontó, porxo 
lavabos, porxo taules,etc. 

Moviment _ vermell

Tranquil·litat _ lila

Natura _ Verd



Hi ha diferència en l’ús del 
espai segons el gènere dels 
infants?

Masculí _Blau

Femení_ Groc

Mixt _ Taronja

Masculí _Blau

Femení_ Groc

Mixt _ Taronja



Com ens relacionem segons si es dia de pilota o no?

% DE GRUPS MIXTES AL 

PATI EN DIES DE PILOTA/NO 

PILOTA:

-Si Pilota: 27%
-No Pilota: 48%

En percentatge, els grups mix-

tes augmenten quasi el doble 

en els dies de No pilota. 
Nens i nenes tendeixen a bar-
rejar-se independentment del 
gènere sobretot en les activi-

tats relacionades amb l’ambi-

ent de moviment. 

Observem que els ambients 

es mantenen pràcticament 

iguals.

 

Que sigui dia de pilota o no, 

no significa que  el gènere 

maculí o femení  canven els 

ambients en els quals habit-
ualment estan durant el pati. 
Això no vol dir que aquesta 
dinàmica sigui sempre així. 
Aquests canvis demanen 

temps.

Creiem que aquest gràfic i 
aquests resultats cal mirar-los 
amb atenció perquè és díficil 
canviar els patrons de gènere 
assumits per la societat i cal 
facilitar els canvis. 

Canviem d’ambient per gènere segons sigui dia de pilota o no?



Com ocupem els diferents 
espais del pati de l’escola?

DIAGNOSIS 

ANÀLISI I CONCLUSIONS RESULTAT DELS MAPES 
TREBALLATS A L’AULA PELS INFANTS

Aquests plànols han estat realitzats pels infants 

durant l’espai de classe  i recullen la veu de tots els 
cursos menys infantil de 1r a 6è per explicar quins 
espais del pati ocupen durant el pati del matí. 



Ocupació de l’espai del 
pati del matí 
tots els cursos (1r-6è)

La percepció que tenen els 

infants és que hi ha poques 

persones que estiguin soles. 
Entre el pati del matí i migdia 
aquest percentatge és dif-
erent, augmenta en l’espai 
migdia. 

Els grups grans, de més per-

sones es concentren més aviat 

a l’espai pista i són majoritàri-
ament masculins. En canvi el 

gènere femení es relaciona en 

grups petits i principalment en 

espais més perifèrics entorn 
la pista com ara el frontó i el 

Aquesta és la llegenda:

Ocupació de l’espai del 
pati del migdia 
tots els cursos (1r-6è)

Aquesta és la llegenda:



-Independentment  de si és dia de pilota o no, els percentatges d’ambients es mantenen constants. És a dir que l’equilibri d’es-
pais i activitats no depèn principalment de regular el tipus de joc sinó de canvis de dinàmiques i de l’ús dels espais i com són 
aquests. CAL DESTACAR QUE L’AMBIENT NATURA ESTÀ MOLT PER SOTA DE LA RESTA, NOMÉS EN TROBEM UN 5%.

-S’ha observat que L’ESPAI DEL BOSQUET, ENTRE PATIS, NO S’UTILITZA i és un espai potencial per augmentar l’ambient natu-
ra.

- Cal destacar, en canvi, que és significatiu que EL DIA DE NO PILOTA es dupliquen el nombre de grups de persones mixtes. NO 

HI HA TANTA SEGREGACIÓ PER GÈNERE com el dia de pilota. Apareixen més grups petits repartits per tot el pati. 

- Els dies de pilota, el gènere masculí es troba concentrat a la pista, representat en gràfics amb el 15%. Quan això succeeix en 
aquest espai no hi ha lloc per la resta d’infants. 

-ELS DIES DE NO PILOTA LA PISTA ÉS UN ESPAI DE TOTES. No es jerarquitzen els espais segons gènere aquests dies i apareix 
més diversitat de jocs i accions i més grups mixtes. 

- Els dies de no pilota s’utilitzen més espais del pati. Les activitats es reparteixen

-La lliure circulació no està molt present. El pati de baix segueix sent més utilitzat pels més petits i en canvi els cicles més grans 
no hi van tant. 

-Al pati del migdia el joc està més concentrat pel que fa a espai i grups, però més segregat per gèneres a diferència del pati del 
matí. 

-Només dos o tres infants tenen la percepció d’estar soles al pati

A quines conclusions arribem?

Disseny participatiu-cocrear 

3 trobades amb el GMA 
(grup motor adults, format per mestres, direcció, 
monitoratge i famílies)

2 trobades amb el GMI 
(grup motor infants, format per representants de 
totes les línies dels diferents
cursos)



1

1

2

2

2
3

3

4

4

9

10

11

11

6

7

8

8

5

5

Jornades de construcció col·lectiva 

Disseny espai exterior

Per a finalitzar el procés i visibilitzar les reflexions i objectius de transformació del pro-
jecte, s’ha realitzat una jornada de construcció oberta a tota la comunitat educativa.

BANCS DE FUSTA QUE PERMETEN AGRUPAR-SE 

FORMANT UN ESPAI AMFITEATRE.

 

Aquest element de mobiliari respon a dues de-
mandes sorgides del procés:

 - Diversificar les activitats de moviment. Es propo-
sa un espai amfiteatre per fer servir
com escenari per ballar, fer teatre, etc

 - Generar espais tranquils per parlar

- Treballar el sedentarisme del gènere femení.



Com seguim aquesta 
segona fase de disseny?

Elaboració d’un avantprojecte.

OBJECTIUS

- L’avantprojecte és la FASE INICIAL del desenvolupament d’un projecte tècnic i la seva execució en obra

- El document és un FULL DE RUTA QUE REFLEXA LES VOLUNTATS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA respecte l’espai exterior 
per tal de que el Consorci pugui tenir-lo en compte si decideix executar obres de reforma a l’escola.

- Segons el departament d’Educació, tots els projectes de reforma cal que estiguin acompanyats d’un projecte educatiu. En 
aquest cas EL DOCUMENT D’AVANTPROJECTE INCOORPORA LA PROPOSTA PEDAGÒGICA DE L’ESCOLA relacionada amb la 
transformació. 

- És un document que recull un ENCAIX GENERAL DEL DISSENY del pati i els nous elements, les característiques principals a 
nivell funcional i formal i defineix els materials i sistemes constructius.

- Inclou una MEMÒRIA DESCRIPTIVA I LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: planta, alçats i seccions de l’espai sense detalls construc-

tius específics dels elements. No obstant es farà una descripció esquemàtica dels elements claus per assolir els objectius de 
transformació acordats. 

- Es tindrà en compte la normativa existent en la mesura del desenvolupament de l’avantprojecte. Com que en aquesta fase no 

es defineixen concretament els elements de joc ni la seva resolució constructiva, no serà d’aplicació la normativa específica de 

cadascun d’aquests elements.

- Per a poder facilitar l’execució de l’avantprojecte, és necessari que l’escola estableixi un diàleg amb el consorci i li pugui pre-
sentar la proposta.  

Objectius principals



Com ens organitzem?

Calendari

CALENDARI

ACCIONS

1ª reunió GMA 

Treball i dinàmiques per definir 
l’espai i les propostes i elements
 

2ª reunió GMA 

Elecció de les propostes trebal-
lades des de Voltes

 3ª reunió GMA 

Presentació i validació de la 
proposta definitiva 

instal·lació AMFITEATRE

Jornades de treball per a fer 
els acabats i la instal·lació de 
l’estructura

entrega AVANtPROJECTE

Gener 2020

1ª GMA 

1ª GMA 
2ª GMA 

3ª GMA 

Animeu-vos a formar part del Grup Motor per tirar endavant 
aquesta nova fase del procés !

info@voltes.coop
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1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

En aquest apartat presentem els resultats dels processos de dinamització per la 

transformació de l’espai exterior de l’escola Montseny d’educació infantil i primària, des 

d’una mirada de gènere, fomentant la coeducació i la sostenibilitat. 

 

El present document s’estructura en varies parts, ordenades cronològicament segons els 

dos projectes desenvolupats en 2018 i 2019, un a continuació de l’altre.  

 

Pel que fa a la primera fase del 2018, trobem: 

 La primera part, “Situació actual i diagnosi” l’Informe de la Investigació Acció 

Participativa com a resultat del Projecte d’Acompanyament Emocional i Atenció a 

la Diversitat relacionat amb la gestió de conflictes i la coeducació dut a terme per 

Fil a l’agulla; així com els resultats de la diagnosi a sobre com els infants es 

relacionen a l’espai exterior del pati, facilitada per Voltes Cooperativa 

d’Arquitectura. 

 La segona part, “Procés de disseny participatiu. Cocrear” explica els objectius, 

la metodologia emprada i les estratègies plantejades en el projecte. 

 A la tercera part, “Jornada de construcció col·lectiva”, es realitza un relat del 

desenvolupament de la sessió de cloenda del procés desenvolupat. 

 I per últim, a la quarta part, “1.1.5.4. Conclusions del procés 2018 i presa 

d’acords“ s’exposen els consensos arribats per la comunitat educativa, així com 

un document gràfic global al voltant de la transformació que es desitja del pati de 

l'escola. 

 

Com a continuació del projecte, la segona fase del 2019, s’estructura segons: 

 

 A la primera part, “1.1.5.5. Procés de disseny participatiu. Concretar les 

propostes” s’explica els objectius, la metodologia emprada i els consensos 

arribats per part de la comunitat educativa al voltant de la transformació de l’espai 

exterior, que després seran recollits en el present document. 

 Per últim, "1.1.5.6. Instal·lació de l'estructura de fusta", on es realitza un relat 

del desenvolupament de les sessions internes i de construcció amb infants i 

famílies, per acabar l'estructura començada en 2018, instal·lar-la al pati i certificar-

la. 

  



2 SITUACIÓ ACTUAL I DIAGNOSI 

Projecte d’Acompanyament Emocional i Atenció a la diversitat 

El Projecte d’Acompanyament Emocional i Atenció a la Diversitat és una iniciativa del 

Programa d’Educació per la Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona desenvolupada 

per la cooperativa Fil a l’Agulla a l'Escola Montseny durant el curs 2017 – 2018. 

Les accions realitzades en aquesta escola per part de Fil a l’Agulla comencen a l’any 2014 

i segueixen al llarg d’aquests cursos amb diferents actuacions relacionades amb la gestió 

de conflictes i la coeducació. Aquest curs 2017-2018, el projecte s’ha centrat de manera 

específica en les pràctiques restauratives com una eina d’acompanyament emocional i 

atenció a la diversitat. 

El projecte, adreçat a tota la comunitat educativa, ha portat a terme les següents accions: 

 Formació al claustre sobre Pràctiques de Justícia Restaurativa. 

 Assessorament a Educació Infantil. 

 Intervenció a les aules des de 1er a 6è amb tallers relacionats amb les 

pràctiques restauratives. 

 Un taller amb famílies i un Espai de Trobada entre les famílies i el 

Professorat 

 Investigació Acció Participativa (a partir d’ara IAP) sobre un tema 

d’interès per l’escola relacionat amb els temes que s’estan treballant al 

projecte. 

A l’Escola Montseny, la finalitat última de la IAP ha estat identificar quin tema generava 

interès en la comunitat educativa, i analitzar-lo tot partint de processos participatius amb 

les famílies i mestres de l’escola. 

Objectius: 

 Donar resposta als interrogants de claustre i famílies en relació als temes del 

projecte. 

 Donar veu a actors rellevants 

 Fer emergir els diferents discursos i visibilitzar les pràctiques que construeixen el 

marc de convivència de l’escola 

Amb aquests objectius, la IAP ha consistit en les següents accions: 

 Mapeig de temes i actors. 

 Coordinació de les dues IAPs. 

 Constitució del Grup Motor de la IAP. 

 Recollida d’informació. 

 Anàlisi de continguts. 



 Recull final de conclusions. 

A les primeres reunions amb el claustre i amb el Grup Motor es va manifestar prou 

consens al voltant de la necessitat de conèixer com són les relacions entre infants a 

l’escola per mirar d’entendre com funcionen les discriminacions, en especial per gènere i 

necessitats educatives especials, però sense excloure’n d’altres. I també es va manifestar 

la voluntat de considerar diferents punts de vista: com ho veuen els infants, les famílies, 

i què s’observa al pati. 

A partir d’aquesta idea es van començar a dissenyar les eines per recollir informació en 

aquest sentit, que van resultar en un qüestionari per infants sobre el pati (els espais que 

associen a la bona convivència, els espais que associen al conflicte, etc.) i un qüestionari 

a famílies sobre la seva percepció de les discriminacions a l’escola (amb quins factors 

relacionen el fet de patir discriminació). 

Els resultats de les diferents percepcions obtingudes en relació a les discriminacions a 

l’escola han sigut: 

 Les famílies relacionen la discriminació amb una gran varietat de factors, i no es 

detecta un tema que preocupi de manera específica. 

 Les afinitats de les famílies condicionen les relacions entre infants. 

 Els problemes de convivència al pati giren al voltant de l’ús i l’espai de la pilota. 

La memòria final amb les conclusions de la IAP i les propostes de la comunitat educativa, 

publicat per Fil a l’Agulla, es pot consultar a l’annex 1 Document de la Investigació Acció 

Participada IAP realitzat per Fil a l’Agulla  del document de la memòria.  

Diagnosi de les dinàmiques relacionals a l’espai exterior 

És imprescindible fer un bon anàlisi previ de l’espai, de les relacions i usos que s’hi 

desenvolupen per poder actuar amb eficiència i que sigui inclusiu de tots els agents. 

Aquest és un procés col•lectiu on totes les veus han de ser escoltades i tingudes en 

compte, de reflexió-acció on l’espai exterior esdevé un espai d’aprenentatge i relació clau 

en el desenvolupament dels infants. 

Amb l’objectiu de saber com els infants utilitzen el pati de l’escola Montseny i quines 

dinàmiques relacionals es deriven d’aquest ús, Voltes Cooperativa d’Arquitectura ha 

continuat el treball d’IAP començat per Fil a l’Agulla en termes d’exclusió i gènere, afegint 

noves perspectives al voltant del tipus d’activitats i ambients que es generen en els 

diferents espais.  

Com a suport d’aquest anàlisis s’han dissenyat unes fitxes d’observació participada real-

itzades per mestres i dinamitzadores externes de Voltes durant els espais del pati del matí 

i migdia recollint una descripció dels grups d’infants, les activitats d’aquest grup i els 

espais que ocupen.  

A la vegada Voltes ha facilitat uns plànols base de l’escola que permeten treballar a l’aula 

els espais que ocupen els infants segons l’horari de pati i la seva percepció al voltant dels 

grups que es generen.  



 

 
Imatges del plàbol base del pati per a treballar durant la diagnosi      -      Fitxa d’observació participada 

 

Les preguntes a les que donen resposta aquestes eines d’observació i anàlisis han sigut: 

 Quins són els espais del pati que ocupen els infants? 

 Quines activitats fem relacionades amb els ambients del pati? Al pati busquem que 

hi hagi un equilibri entre els ambients NATURA, TRANQUIL·LITAT I MOVIMENT 

 Utilitzem l’espai de manera diferent segons sigui dia de pilota o no? 

 Hi ha diferència en l’ús del espai segons el gènere dels infants? 

 Com ens relacionem segons si es dia de pilota o no? 

 Canviem d’ambient per gènere segons sigui dia de pilota o no? 

A continuació s’exposen algunes de les conclusions estretes del procés de diagnosi: 

 Independentment de si és dia de pilota o no, els percentatges d’ambients es 

mantenen constants. És a dir que l’equilibri d’espais i activitats no depèn 

principalment de regular el tipus de joc sinó de canvis de dinàmiques i de l’ús dels 

espais i com són aquests. Cal destacar que l’ambient NATURA està molt per sota 

de la resta, només en trobem un 5%. 

 S’ha observat que l’espai del bosquet, entre patis, no s’utilitza i és un espai 

potencial per augmentar l’ambient natura. 

 Cal destacar, en canvi, que és significatiu que el dia de No pilota es dupliquen el 

nombre de grups de persones mixtes. No hi ha tanta segregació per gènere com 

el dia de pilota. Apareixen més grups petits repartits per tot el pati.  

 Els dies de pilota, el gènere masculí es troba concentrat a la pista, representat en 

gràfics amb el 15%. Quan això succeeix en aquest espai no hi ha lloc per la resta 

d’infants.  

 Els dies de No pilota la pista és un espai de totes. No es jerarquitzen els espais 

segons gènere aquests dies i apareix més diversitat de jocs i accions i més grups 

mixtes.  

 Els dies de no pilota s’utilitzen més espais del pati. Les activitats es reparteixen 



 La lliure circulació no està molt present. El pati de baix segueix sent més utilitzat 

pels més petits i en canvi els cicles més grans no hi van tant.  

 Al pati del migdia el joc està més concentrat pel que fa a espai i grups, però més 

segregat per gèneres a diferència del pati del matí.  

 Només dos o tres infants tenen la percepció d’estar soles al pati 

 

La devolució de la diagnosi va ser presentada a la comunitat educativa i la memòria final, 

publicada per Voltes, es recull a l’annex 2  Document de la Investigació Acció Participada 

IAP realitzat per Voltes del document de la memòria. 

 

3 PROCÉS DE DISSENY PARTICIPATIU 2018. CO-CREAR 

Durant la presentació de la devolució de la diagnosi es van crear dos grups motors que 

recullen la veu de tota la comunitat educativa per tal de participar en la fase de disseny 

de propostes:  

 El grup motor adults (GMA) format per mestres, direcció, monitoratge i famílies 

 El grup motor infants (GMI) format per representants de totes les línies dels 

diferents cursos 

La fase de disseny participatiu té com a objectiu principal definir estratègies que 

afavoreixen els canvis necessaris en les dinàmiques relacionals dels infants de l’escola, 

responent a les conclusions derivades de la diagnosi participada. Així, es plantegen 

escales diferents d’acció: 

 Una escala escola, que parla de possibles modificacions de dinàmiques internes 

de l’escola  

 Una escala global, que comprén la modificació de diferents espais del pati exterior  

 Una escala puntual, d’elements de joc o mobiliari, que comprén la creació 

d’objectes  

S’han dut a terme tres trobades amb el GMA i dues trobades amb el GMI. A continuació 

es recull les dinàmiques de co-creacció i els acords pressos. 

1ª trobada GMA 

S’ha treballat a través de planols i tacas de colors els conceptes d’ambients (natura, 

tranquil·litat i moviment) i el seu equilibri en el pati. 

Els acords presos respecte als objectius generals de la transformació són:  

 Augmentar els espais relacionats amb la natura, ja sigui incloent zones com el 

bosquet o naturalitzant altres espais del pati.  
 Treballar la segregació per gèneres fomentant activitats per a totes i en grups 

mixtes. 



 Treballar la segregació per edats fomentant espais i activitats que siguin per a tots 

els cursos. 
 L’ambient de moviment expansiu és molt protagonista del pati però es redueix a 

pocs tipus d’activitats dels que es majoritàriament protagonista el gènere masculí. 

Es proposa diversificar les activitats de moviment posant especial atenció a la 

preocupació a sobre el sedentarisme creixent del gènere femení (per exemple el 

moviment vertical, etc). 
 Treballar amb l’estratègia dels espais dinàmics, no adjudicant a cada espai un únic 

ambient. Tots els espais del pati poden generar activitats associades a diferents 

ambients; son els infants, amb l’ajuda de les mestres i monitoratge, els que 

s’autoregulen perquè la convivència d’ambients diferents sigui compatible. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª trobada GMI 

En aquesta sessió es treballa l'imaginari de nous elements i espais del pati que tinguin 

relació amb activitats de Natura, Tranquil·litat i Moviment.  

Els infants fan recerca de referencies a casa juntament amb les famílies i es comparteixen 

a classe reflexionant en grup i fent una selecció de les 5 imatges més representatives de 

cada ambient per a portar-les al grup motor.  

A la trobada GMI s’expliquen totes les imatges i s’escullen les que més agraden i on es 

construirien. S’aprofita aquest moment per obrir el debat al voltant dels espais de bona i 

mala convivència del pati i s’anima a fer propostes que afavoreixen la convivència. 



Les propostes on hi va haver més acords estaban basades en la creació d’espais tranquils 

per relacionar-se, parlar, descansar...etc i zones d’amagatall en llocs naturalitzats. Els 

infants van coincidir en que encara es percep el pati de baix per infantil “petits” i el de 

dalt per primària “grans”, en aquest sentit tothom pensa que la pista de futbol és un espai 

de mala convivència on hi ha molts conflictes i baralles, en canvi el pati de baix destaca 

per la seva bona convivència.  

 

2ª trobada GMI 

Es treballen a l’aula les activitats inclusives. Els infants dibuixen propostes que 

diversifiquen el moviment expansiu, fent hincapié en el problema del sedentarisme del 

gènere femení. Cada línia recull propostes integradores de ambdós generes i afavorint 

que siguin obertes a totes les edats, a més d’una valoració qualitativa d’aquesta sessió 

per part de les mestres. 

A la jornada amb el GMI, escoltem totes les propostes i s’obre el debat en termes 

d’inclusió per gènere i edat. Després es facilita una maqueta de la zona del bosquet del 

pati i parlem de com aquestes noves activitats encaixarien en aquest espai i les 

representem a la mateixa maqueta. 

A continuació s’exposen les activitats que es creen més inclusives i on ubicar-les: 

 Espais de relax com a racons recollits, tous i amb musica. Els imaginen al bosquet 

com una cabana o una caseta a l’arbre. 

 Futbol amb àrbitre 

 Activitats de dansa al frontó o al pati de baix 

 Circuits de moviment psicomotriu. Al frontó o al mur de la pista de dalt s’imaginen 

estructures per fer parkour; al bosquet parlen d’estructures amb troncs, muntanyes 

i elements més naturals que permetin el moviment vertical 

 Amagar-se en llocs naturalitzats. Manifesten que hi ha molta gent en el sorral i que 

falta espai. 

Es reconec una preocupació general dels infants per com treballar els límits del bosquet, 

al voltant de la seguretat a l’hora de pujar i baixar, i els cops de pilota si s’obre tota la 

tanca existent. 

 

2ª trobada GMA 

S’han treballat els acords passats per tancar els objectius principals del projecte i s’han 

comentat les propostes dels infants al voltant de la maqueta de l’espai bosquet. Per grups 

s’ha treballat la escala global de la transformació entorn el mapa base amb unes 

fotografies amb referencies d’elements de joc proposades per Voltes. La dinàmica ha 

consistit en escollir propostes segons diferents conceptes: objectius, lloc, agents que 

intervenen, temporalitat.... Posteriorment s’han posat en comú per valorar quines són les 

que mes s’adeqüen a la idea de transformació que s’ha treballat.  



S’ha arribat a l’acord de que 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 a la 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. 

 

Propostes globals del pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elements referents al bosquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª trobada GMA 

Voltes va portar al grup la normativa vigent respecte a l'edificació de les escoles i el seu 

entorn immediat, a la vegada que va explicar que l'escola s'hauria de posar en contacte 

amb el consorci per plantejar les intervencions a escala global que es voldrien dur a 

terme. 

Per altra part, es decideix començar aquest curs per una intervenció física al pati com a 

resultat d’una jornada de construcció, que donés resposta a les línies estratègiques 

acordades (fomentar activitats de moviment mixtes en termes de gènere i edats, 

inclusives per totes).  

4ª trobada GMA 

Voltes porta el material gràfic i una maqueta que defineix les característiques del element 

de joc que es construirà de manera participada a la propera jornada.  

Aquesta actuació s'imagina com a una sèrie de mobiliari que pugui ocupar diferents 

espais al pati de dalt, inclosa la pista. Segons la disposició d'aquests mòduls, les activitats 

es multipliquen: grades per teatre, dansa, espai de moviment psicomotriu d’equilibris, 

espai per parlar o relaxar-se...etc.  



4 JORNADA DE CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA 

Per a finalitzar el procés viscut a l’any 2018 i visibilitzar les reflexions i objectius de 

transformació del projecte, s’ha realitzat una jornada de construcció oberta a tota la 

comunitat educativa.  

Aquesta jornada es va realitzar el dissabte 15 de desembre de 10h a 18h de la tarda amb 

la participació d’unes 15 famílies de l’escola. L’objectiu principal d’aquests espais de 

construcció col·lectiva és generar cohesió entre la comunitat i permetre que a través de 

l’auto-construcció es creïn nous elements al pati construïts entre totes. Creiem que el fet 

d’intervenir en el procés de construcció, fer-ho en grup i amb les pròpies mans fa que es 

tingui més cura dels elements i que es puguin apropiar d’ells i del seu ús d’una altra 

manera.  

En aquesta jornada, s’han construït uns bancs de fusta que per la seva configuració 

permeten agrupar-se formant un espai amfiteatre. Aquest element de mobiliari respon a 

dues demandes sorgides del procés: 

 Diversificar les activitats de moviment. Es proposa un espai amfiteatre per fer 

servir com escenari per ballar, fer teatre, etc 
 Generar espais tranquils per parlar 
 Treballar el sedentarisme del gènere femení. 

 

Durant la jornada, totes les famílies participants es van organitzar en grups i 

diferents equips de treball de forma bastant autosuficient amb l’ajuda de les des 

facilitadores de Voltes. Es van entregar uns documents gràfics amb els plànols 

detallats de com s’havia de muntar cada banc, i hi havia diferents zones de 

treball. Les jornades de construcció són també espais per intercanviar 

coneixements i capacitats de manipular certes eines, com ara serres, trepants, 

llimes, etc. Són espais d’apoderament col·lectiu.  La participació de les famílies 

va ser molt activa i amb molta energia i ganes de construir nous elements pel 

pati. Com que són jornades de llarga durada, es va fer un espai de pausa i pica 

pica que van aportar entre totes. Per altra banda, la participació de les criatures 

en aquests espais de construcció és limitada i per això  es generar espais de 

cures on algunes de les famílies fan activitats amb les criatures. En aquest cas, 

l’espai de cures es feia al pati de baix i la construcció al pati de dalt.  

 

Adjuntem unes imatges que recullen la proposta de mobiliari i algunes imatges de la 

jornada de construcció on es poden veure els diferents espais de treball.   

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 CONCLUSIONS DEL PROCÉS 2018 I PRESA D’ACORDS  

Es recullen els següents objectius i acords treballats durant les sessions de disseny 

participatiu, per tal que serveixen de base per la continuació de la segona fase del 

projecte: 

 Augmentar els espais relacionats amb la natura al pati 
 Permetre que els espais del pati siguin polivalents i dinàmiques, s’hi puguin 

desenvolupar activitats molt diverses 

 Treballar la segregació per edats fomentant espais i activitats que siguin per a tots 

els cursos. 

 Intervenir a l’àmbit del bosquet (espai entre els dos patis) amb les següents 

propostes: 

o Fer accessible l’espai (col·locar baranes, treballar el pendent del talús, etc); 

que el desnivell sigui practicable i assequible a totes les edats, per infants 

d’infantil i de primària. 
o Connectar el bosquet amb el pati de baix amb propostes que fomentin el 

moviment vertical com ara un terraplè de sorra, tobogan, escales-grades 

amb 
troncs, etc... 

o Connectar el pati de dalt amb el bosquet obrint la tanca en determinats 

punts.  
o Netejar l’espai i replantar espècies aromàtiques i d’altres. 
o Incloure propostes  amb elements naturals i experimentació sonora  

o Generar un espai tranquil com una cabana de vímet 

 

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

porteries mòbils, estructures per enfilar-se, etc… 

 Generar espais per a estar tranquil·les i parlar, com cercles de troncs o bancs, 

zones d’hamaques, etc. 

 Fomentar el moviment vertical amb propostes com rocòdrom, circuit de parcour, 

etc. 

 Implicar al consorci en el procés de transformació del pati (el pati que volem tota 

la comunitat educativa i que estarà en sintonia amb el projecte educatiu que està 

desenvolupant l'escola), per a que es pugui realitzar amb la seva aprovació el més 

aviat possible 

A continuació adjuntem els gràfics que expressen aquesta proposta en relació a l’estat 

actual del pati i la voluntat de transformació.  
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6 PROCÉS DE DISSENY PARTICIPATIU 2019. CONCRETAR LES 

PROPOSTES  

En 2019 es realitza una presentació oberta a la comunitat educativa, com a tret de sortida 

de la segona fase del projecte. En aquesta jornada es recorda el procés dut a terme l’any 

anterior i els consensos als que va arribar la comunitat educativa vers la transformació 

de l’espai exterior de l’escola Montseny, a més que es consoliden dos Grups Motors 

d’Adults (GMA), en dues franges horàries diferents per garantir la màxima participació, 

incorporant membres nous a l’equip de mestres, direcció, monitoratge i famílies. 

Aquesta fase de disseny participatiu té com a objectiu principal definir en detall les 

propostes derivades de la fase anterior. És a dir, concretar conjuntament la materialitat 

dels elements transformadors, de manera que siguin fidels als objectius i estratègies 

marcats. 

S’han dut a terme cinc trobades amb el GMA, jornades de construcció col·lectiva amb 

infants i una sessió en clau d’acció comunitària oberta a tota la comunitat educativa.  

A continuació es recull les dinàmiques de co-creacció i els acords presos. 

 

1ª i 2ª trobada GMA 

S'ha fet un repàs dels acords del darrer procés, s'han recordat les propostes d'intervenció 

escollides amb el plànol del disseny del nou pati i s'ha remarcat que un dels principals 

objectius de tot el procés era entendre l'espai del bosquet com espai d'oportunitat.  

 

Com a metodologia de treball s’ha escollit una dinàmica per grups mixtos, facilitant 

material per escriure, de dibuix i maquetes, per a treballar sobre un plànol base. A més 

s’han donat algunes pautes claus per enfocar el debat i el disseny. Cada grup ha fet la 

seva proposta i ha tingut l’oportunitat d’explicar-la, generant un espai de debat on s'han 

ressaltat aspectes importants a sobre els recorreguts, els accessos actuals, les 

dinàmiques dels infants i l'observació de les mestres. 

 

A continuació es recullen els aspectes més rellevants treballats i els conceptes on hi ha 

hagut propostes semblants. Aquestes idees serviran per dissenyar una maqueta i 

continuar detallant la proposta final: 

 Es valora que les intervencions no toquin la pista actual del pati de dalt 

 Naturalització general de l’espai exterior 

o Es planteja la creació de desnivells al pati de baix com a manera de 

passejar  i creuar d’un costat a l’altre, jugant 

o canviar l’arbrat actual del pati de baix, que és tòxic, per uns de fulla 

caduca que donin ombra a l’estiu 

o Augmentar la superfície del sorral  

 



 Recorreguts  

o Es reconeix la importància de facilitar l’accessibilitat a la biblioteca, als 

lavabos, i al bosquet amb un camí pavimentat dur 

 

 Connexió entre els diferents nivells del pati a través del bosquet: 

o Exemples per la topografia: terrasses en espiral, muntanya central amb 

pendent mig, escales amples de fusta 

o Elements de joc: camí de troncs, tobogan ample, xarxes o cordes per pujar 

i baixar, estructura de neumàtics, rocòdrom vertical 

o Adaptats a diversos graus d’habilitat 

o Facilitar un accés directe al bosquet des de el pati de dalt 

o Facilitar un accés directe als lavabos del pati de dalt des de el pati de baix 

 

 Límits entre els espais 

o Treure la reixa i part dels xipressos de la pista, però evitant els cops de 

pilota cap al bosquet 

o Tanca de seguretat quan hi ha perill de caiguda des de una alçada gran 

que s’aprofiti per penjar els tendals d’estiu 

o Permeabilitat visual entre espais 

 

 Àmbits 

o Espai tranquil: evitar que la cantonada del bosquet sigui un element de 

pas, amb un element vegetal, tipus cabana, que serveixi de tanca i eviti els 

possibles cops de pilota.  

o Espai de moviment: rocòdrom al frontó o a la cantonada del bosquet, 

parkour en grades al frontó 

o Espai creatiu o de concentració: grades al frontó, espai d’experimentació 

sonora a la zona del porxo aprofitant la seva acústica 

Aquests són alguns exemples dels resultats gràfics del treball en grups: 

 

 

 

 

 

 

 



3ª trobada GMA 

Els objectius d'aquesta trobada, per tal d’apropar-nos al disseny definitiu de l'espai 

exterior del pati, són: 

 Debatre sobre les propostes sorgides a les darreres sessions amb els Grups 

Motors d’Adults (GMA), representades en una sola proposta en maqueta 

 Debatre sobre la materialitat dels diferents elements 

Com a metodologia, s'ha portat una maqueta feta per Voltes que permetés visualitzar i 

modificar in-situ. Aquesta vegada hem reflexionat juntes, en un sol equip, per anar creant 

una única proposta de l’espai. També es van recordar les propostes del CFGS Paisatgisme 

i Medi Rural del IS Rubió i Tudorí, treballades al curs passat. 

Treballem al voltant de: 

 Topografia  

o Es valora positiu el petit desnivell que es planteja al costat de la muntanya 

o Netejar l’actual bosquet i deixar els arbres grans existents 

o Deixar espai lliure a la pròpia muntanya per anar construint a mesura que 

surtin altres necessitats: horts, plantes aromàtiques... 

 

 Accessos, espais i recorreguts  

o Es parla de la compatibilitat entre diferents activitats del pati: moviment 

expansiu de la pista, pilota i els espais de tranquil·litat. 

o S’acorda que la tanca de malla de simple torsió que hi ha actualment a la 

pista, separant l’espai del bosquet, es vol treure al llarg de la pista i 

mantenir-la per protegir la cantonada de la porteria. 

o Es pensa que els xiprers són suficientment espessos com per a delimitar 

l’espai cap al bosquet i evitar els cops de pilota. Es recorda, que tot i que la 

proposta del disseny del pati no intervé en la pista, hi ha la voluntat de 

reduir l’ús de pilota i que en tot cas, aquestes són toves 

o Per facilitar la comunicació entre el pati de dalt i el bosquet es plantegen 

tallar alguns xiprers que faciliten dos accessos (un d’ells a prop dels lavabos 

del pati de dalt). A més, es parla la possibilitat de generar un altre accés per 

darrera la porteria a l’alçada del replà de les escales del porxo 

o Es planteja crear una barrera vegetal entre la pista i el bosquet, mantenint 

xiprers i plantant altres arbustives. Seria barrera i espai d’amagatall al 

mateix temps.  

o El lloc més tranquil s’imagina a la cantonada del bosquet, a prop de 

l’eucaliptus. Sembla un lloc adient que no serà de pas ja que hem obert 

altres accessos 

o La barana del bosquet amb el pati de baix s’imagina d’un material que no 

es deteriori molt, potser metàl·lic però amb color, que sigui prou permeable 

visualment i que protegeixi les zones altes 

o Al pati de baix sembla important mantenir un espai prou ampli per a que 

les famílies puguin seure a la sortida dels infants 

 



 Accessibilitat  

Es porta a debat si existeix la inquietud, per part de la comunitat educativa, de fer un 

disseny del pati accessible a tothom en termes de diversitat funcional.  

o Sembla que hi ha acord en que és un tema important al qual agradaria 

donar resposta, tot i que som conscients de que la estructura de l’edifici 

actual de la escola, no és encara accessible. 

o Es planteja que la proposta de l’espai exterior sigui accessible, o al menys 

faciliti ser-ho en un futur 

o S’acorda fer un camí accessible per la muntanya que connecti els dos patis 

 

 Materialitat sòl  

o Es parla de que la muntanya sigui creada amb terres de rebliment a la part 

de la base i substrat a la capa més superficial 

o Aquesta muntanya es vol que sigui travessada per un camí pavimentat 

accessible. L’inici i final d’aquest camí coincideix amb dos espais més 

amples per facilitar la reunió de persones 

o El sorral es projecta una mica més gran, amb una forma agradable. Es 

proposa que l’element de tancament per que la sorra no surti fora, permeti 

seure (banc corregut) 

o La resta del sòl serà sauló 

o Tant a la muntanya com al pati de baix, hi haurà arbres fruiters, de fulla 

caduca que donin ombra als elements importants.  

 

 Elements de moviment 

o Tobogan doble al mig de la muntanya que desemboqui en un espai tou, 

possiblement a la cota baixa dins la muntanyeta.  

 

 Elements de tranquil·litat 

o Estructura amb materials naturals i/o vius que no sigui molt tancada, per a 

permetre la visibilitat per part de les mestres cap a dins.  

o La font hauria de permetre carregar aigua sense mullar-se tant. Es necessita 

aigua a prop del sorral 

 

 Altres 

*Quan es parla de la font, es recorda on hi ha actualment les claus generals i les sortides 

d’aigua i la voluntat de reconduir-se segons la proposta final del pati  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



4ª trobada GMA 

Els objectius de la sessió són: 

 Debatre sobre la proposta aportada en maqueta (resultat de les sessions anteriors 

i el treball de la 3ª trobada GMA) 

 Debatre sobre la materialitat dels diferents elements i la ubicació d’aquests. 

Com a metodologia de la dinàmica, es segueix treballant amb la maqueta. Es comenten 

les reflexions del matí i s’expressen els acords presos, buscant la interacció i validació, 

afegint allò que es creui necessari. Acords generals d’aquest punt:  

 el frontó com a espai d’oportunitat que està infrautilitzat  

 la pista com un lloc polivalent buscant elements que permetin dividir-la, sense 

eliminar-ne el paviment.  

Espai de reflexió entre totes on es dona la veu a les famílies. En general es veu positiva 

la proposta plantejada i es fa una revisió general afegint més detalls als següents 

elements:   

 Topografia  

o Es veu correcta la ubicació de la muntanya i la possibilitat d’estendre la 

topografia amb diferents graus de desnivells. 

o Es proposa que la muntanya pot recollir elements per seure tipus grades 

amb travesses de fusta.  

 Accessos, espais i recorreguts  

o Al pati de baix sembla important que hi hagi espai per seure les famílies, es 

proposa en el límit del sorral i a prop de la biblioteca o inclús aprofitant la 

paret que es general amb la muntanya  a l’inici del pati de baix.  

o Es planteja si els espais d’estar tenen suficient proporció, així com també el 

camí de recorregut, per a recollir el volum de famílies que s’hi reuneix 

normalment.  

 Materialitat sòl  

o Es planteja que el material que conformi la muntanyeta tingui en compta 

l’erosió. Amb el moviment dels infants hi ha molt desgast i això demana 

manteniment. Possibilitat de posar una malla de coco o altres elements que 

fixin. Pendent de comentar amb l’escola de jardineria.  

 Elements de moviment 

o Tobogan doble per pujar i baixar al mig de la muntanya que desemboqui 

en un espai tou, a la cota baixa dins la muntanyeta. Aquest hauria de tenir 

un pendent suau. 

o Tobogan amb pendent pronunciat, o element de cordes a la zona propera a 

l’escala del gimnàs per salvar el desnivell directament.  

o Rocòdrom a la paret del pati de dalt, per tal de diversificar aquell espai 

entorn la pista i repartir els nous elements per tot el pati, no concentrar-ho 

tot al pati de baix.  

 

 



 Elements de tranquil·litat 

o Cabana, espai d’estar, per a grans i petits a la cantonada del bosquet. Es 

remarca que no sigui un element que generi punts cecs.  

 Altres: Es comenta que per al futur, a l’any 2021 potser es tira endavant un projecte 

de compostatge i recollida d’aigua pluvials. El projecte recollirà la proposta per a 

que pugui ser compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª trobada GMA 

S’explica la proposta en maqueta per a compartir els canvis i aprovar el nou disseny, 

sobretot pel que fa a la topografia, els elements de la muntanyeta i el recorregut 

accessible.  

Els comentaris sobre els nous elements del pati de baix són els següents: 

 Es veu molt bé la nova topografia amb zones amb pendent més suau i altres més 

pronunciat.  

 Es veu correcte i molt positiva la incorporació del camí accessible tot i que 

impedeix que es col·loquin més elements. Es considera clau pel projecte facilitar 

recorreguts accessibles com a millora del pati actual i visió futura de l’escola.  

 El tobogan amb pendent suau per a pujar i baixar es valora positivament. El tub a 

sota per a creuar-lo genera més confusió, ja que es considera que pot ser un punt 

cec. Es decideix que després del treball en grup es revisa si es vol col·locar o no.  

 En general es comenta que finalment la intervenció del pati de baix està més 

pensada per als més petits i que caldrà fomentar més espais diversos per a cicle 

mitjà i superior al pati de dalt 

La dinàmica en petits grups, té com objectiu principal tancar el disseny del pati de dalt: 

com hauria der ser l’espai del frontó, com es podria utilitzar més, com volen que quedi la 

pista per a tenir en compte quina és la voluntat de l’escola una vegada escoltada la 



proposta de la darrera sessió amb l’altre GMA. Cada grup exposa la seva proposta i es 

genera un debat conjunt. 

 

En resum els acords de tots dos grups són els següents: 

 Pati de dalt 

o Es manté la pista esportiva mentre no hi hagi una pista de futbol de mesures 

reglamentàries al barri. La intenció en un futur, quan el barri tingui pistes 

reglamentaries i no hagi de fer servir la de l’escola, que aquesta acabi 

desapareixent.  

o Per ara es mantén les porteries fixes 

o En un futur es proposa disminuir les dimensions de la zona de pista, pintar 

diferent els límits a terra, i posar portaries mòbils o no posar-ne. Es proposa 

afegir una xarxa  

o Fer esquemes de joc de pistes 

o Zona de frontó: zona per a cicle superior, més tranquil·la i amb activitats de 

concentració / artística 

o Col·locar grades que permetin parlar, jugar jocs de taula, tenir escenari, etc 

o Espai per a jocs de taula amb magatzem.  

o Rocòdrom en una de les parets del frontó amb preses i cordes per a 

diferents nivells 

o Zona artística, paret pissarra 

 

 Pati de baix 

o Espai d’emmagatzematge: armari paret fons + bancs entorn sorral.  

o Plantejar postes per a penjar la lona d’umbracle a l’estiu. Reixa muntanyeta 

i reixa carrer, 6 postes. 

 

 

7 JORNADA EN CLAU D’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

Presentació de la proposta final de disseny en maqueta 

Amb l’objectiu de que tota la comunitat educativa i altres agents del barri, puguin conèixer 

la proposta definitiva del nou disseny del pati, es fa una explicació a la estona de patis 

oberts. S’explica a través de la maqueta totes les intencions de la proposta consensuada 

als GMA  i recollir algunes aportacions més per incloure-les en la redacció del document 

definitiu.  

Els comentaris sobre la proposta són positius i es veu com una gran oportunitat de millora 

de l’espai exterior; sobretot del bosquet actualment en desús. Es comenta que es 

ambiciosa però que acaba reunint molts dels requisits que es reclamen des de fa temps 

per tota la comunitat educativa. 

 

 

 

 



Recorregut vivencial 

Es realitza una simulació de com seria el nou pati amb els infants i famílies per tal 

d’experimentar els canvis de l’espai i investigar el bosquet, al que ara mateix no es pot 

accedir durant l’espai del pati. 

  

Es comença fent un recorregut des del pati de baix, al costat de l’estructura de joc-

tobogan, pujant al bosquet, creuant entre matolls i arbres fins a arribar a les escales del 

pati. Els infants acompanyats d’alguns adults, experimenten que seria tenir una zona del 

pati amb natura on poder amagar-se i estar tranquil·lament. La idea és provar el fet de 

connectar una zona amb l’altre.  

 

Per altra banda, un cop fet el recorregut, amb els infants es dibuixa a terra els límits del 

que ocuparia la nova topografia “muntanyeta” amb la idea d’agafar consciència de com 

canviaria l’espai i reconèixer que seria un element de molt pes. Entre uns quants amb 

cinta mètrica i guix marquem el límit d’aquest espai i comentem que tal els sembla. La 

sensació és que canviarà molt l’espai, ja que la nova topografia i el canvi del sòl, de 

paviment dur a materials naturals i permeables, farà que tot l’espai del pati de baix es 

naturalitzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 INSTAL·LACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA 

Es realitzen diverses jornades de construcció per tal d’acabar l’estructura i instal·lar-la al 

lloc definitiu. En aquesta fase de construcció, el mètode i espais de treballs emprats són  

els següents:  

 Jornades de construcció internes on les tècniques de Voltes han estat treballant en 

els acabats i detalls per rigiditzar l’estructura 

 Jornades de construcció amb infants d’acabats de l’estructura 

 Instal·lació i certificació de l’estructura la pati 

 

Jornades de construcció internes  

Aquestes jornades s’han fet durant diversos dies a l’escola. L’objectiu d’aquestes jornades 

de construcció ha estat revisant cada peça de l’estructura per verificar que estigués 

complint els criteris normatius i reforçar cada peça. 

Des de Voltes, com a tècniques, hem estat fent el repàs de l’element per  a garantir la 

segurerat abans d’instal·lar-lo i que compleixi la normativa requerida.  

A continuació mostrem algunes imatges d’aquests espais:  

 

 



Jornades de construcció amb infants 

S’han realitzat jornades de construcció amb els més grans  de l’escola, cicle superior, per 

a treballar en els acabats de l’estructura abans de fer-ne la instal·lació. Amb l’objectiu de 

que els infants participessin en tot el procés de transformació del pati i puguesin 

col·laborar en la fase final de construcció, s’han escollit aquelles tasques d’acabat on la 

manipulació d’eines pesades no era el més important i quan l’estructura ja estava 

assegurada i rigiditzada.  

Algunes de les tasques que s’han realitzat durant aquestes jornades de construcció són: 

 Pulir els llistons de fusta que configuren l’estructura per aconseguir un acabat llis 

sense elements sortints ni estelles. 

 Vernissar cada peça de l’estructura amb una capa d’impregnació d’oli de llinassa, 

un material ecològic i no tòxic que pot estar en espais infantils. S’han aplicat dues 

capes de vernís a cada peça. 

 

A continuació mostrem algunes imatges d’aquests jornades de construcció on es pot 

apreciar el treball dels infants en l’acabat de l’estructura i les seves cures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornades d’instal·lació de l’estructura 

Finalment l’última jornada de construcció ha estat la instal·lació de l’estructura al lloc físic 

del pati i certificació d’aquesta. Per a fer la certificació s’ha contractat a l’empresa TÜV 

Reinland que ha realitzat una auditoria de seguretat segons normes UNE, veure annex 3.  

Un cop el tècnic ha certificat l’estructura, hem escollit, seguint les seves recomanacions i 

segons els resultats del procés de disseny, el lloc on anirà l’estructura.  

Durant una jornada d’un matí, les dues tècniques de Voltes han treballat en la instal·lació 

de l’estructura en l’espai que limita la zona del frontó amb la pista. Es considera que és 

un bon espai on introduir un element nou, que podrà propiciar activitats més tranquil·les 

com xerrar o jocs de taula, i al mateix temps es planteja com un element psicomotriu on 

es poden desenvolupar activitats tipus “parcour”.  

Per a la instal·lació de l’estructura, s’han unit totes les peces amb uns perfils en L, d’acer 

inoxidable i reforçats, que uneixen cada peça amb la seva adjacent en dos punts. Això 

doncs l’estructura queda unida en bloc de tal forma que pel seu pes i mesura no es 

possible moure-la i tota ella és prou resistent.  Per acabar s’ha col·locat una placa d’acer 

inoxidable per a validar que l’estructura està certificada i compleix la normativa d’espais 

de joc.  

 

A continuació mostrem algunes imatges de l’espai físic on s’ha instal·lat. 
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4.4  Certifiació de l’estructura de bancs de fusta 
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1- DEFINICIÓ DE L’AUDITORIA 

 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A ha procedit a realitzar 
l’auditoria de seguretat àrea segons les normes d’aplicació. 
 
 

2- NORMES UTILITZADES 
 

 UNE EN 1176-1 Requisitos generales de seguridad y métodos de 
ensayo. 
 

 UNE EN 1176-2 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales específicos para columpios. 

 
 

 UNE EN 1176-3 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales específicos para toboganes. 
 

 UNE EN 1176-6 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
adicionales específicos para balancines. 

 
 

 UNE EN 1176-7 Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y 
utilización. 
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3- RESULTAT DE LA INSPECCIÓ.  

 
Elements: 
 
ELEMENT 1  

 
FOTO 1 

 

UNE EN 1176-1 p.4.2.5 Acabat l'equip. 
 
-Els equips de fusta han d'estar fabricats amb fusta de baixa susceptibilitat a 
esmicolar-se 
 
-No han de sobresortir ni claus ni terminacions dels cables de metall trenats, ni 
ha d'haver components amb vores esmolades o punxeguts 
 
-Els perns sobresortints en qualsevol part accessible de l'equip han d'estar 
coberts permanentment (cargols amb cap de cúpula) 
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FOTO 2 

 
-Els cargols i els caps dels perns que sobresurtin menys de 8 mm no han de tenir 
rebaves. 
 
Les tasques de manteniment i conservació dels equips són importants per evitar 
l'aparició de riscos. 
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FOTO 3 
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FOTO 4 
 

 

UNE EN 1176-1 p.4.2.7.2. L’equip ha d’estar dissenyat de tal forma que 

qualsevol obertura no origini riscos d’atrapament del cap o del coll, tant si 
s’introdueix el cap o els peus primer. 
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FOTO 5 

 
UNE EN 1176-1 p.4.2.7.6 Atrapament de dits 
 
Obertures on el subjecte està subjecte a moviments forçats i forats amb el cantell 
inferior> 1000 mm sobre l'àrea potencial d'impacte, ha de complir: 
El dit de 8 mm no ha de passar a través de la secció mínima  
Si el dit de 8 mm passa, el dit de 25 mm també ha de passar. L'obertura no ha 
de donar pas a una altra on atrapi el de 8 mm 
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4- CONCLUSIONS. 
 

Després d’haver realitzat la inspecció de tots els elements que conformen 
l’àrea de joc segons les normes esmentades en el punt 2 ( Normes 
utilitzades), els elements del parc compleixen totes les especificacions 
necessàries. El resultat és FAVORABLE.  
 
Per tal que en un futur no es deteriorin els elements es recomana aplicar la 
norma EN 1176-7 on es descriu la guia d’instal·lació, manteniment i utilització 
dels element que formen l’àrea de joc. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Jordi Illamola Roura 
Enginyer Tècnic Industrial 

TÜV Rheinland Iberica & ICT 
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Treball realitzat per Voltes cooperativa d’Arquitectura, SCCL 

 

A Barcelona, 30 de desembre de 2019. 
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