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1. Fent-lo més verd



PER QUÈ CAL POSAR MÉS VERD 
AL PATI?

El contacte amb la naturalesa 
proporciona benestar, tranquil.litat, 
millora l’estat d’ànim i redueix 
conflictivitat. 

L’entorn natural pot convertir-se també 
en un entorn d’aprenentatge: reconèixer 
el  nom de les flors i plantes, observar 
el pas de les estacions, entendre’n les 
necesitats: l’orientació, aigua, etc. 

Dins de l’aula, ajuda a descarregar 
l’ambient, aporta calma i alleugereix 
tensions.  

Diversos estudis demostren que el 
contacte amb entorns “verds” és favorable 
per al desenvolupament cognitiu i per al 
procés d’aprenentatge.

…i per posar 
el nostre 

petit gra de 
sorra per 
reduïr les 

emissions de 
CO2!



COM PODEM POSAR MÉS 
VERD AL PATI?

. ARBRAT: Plantació d’arbres per generar l’ombra 
necessària els mesos calorosos. 

. ARBUSTOS: Permeten delimitar zones i generar 
espais d’intimitat. 

. ENFILADISSES: Ens permeten cobrir parets o 
tanques, insonoritzar espais, cobrir pèrgoles. De 
forma estacional, aporten color i olors. 

. PARTERRES VERDS: per separar zones de joc. Fan 
una funció amortidora i generen zones on es poden 
desenvolupar activitats de joc o aprenentatge de 
forma relaxada. 

. PLANTES AROMÀTIQUES: Són recomanables per la 
seva sostenibilitat i duresa. 

. HORT/JARDÍ VERTICAL: projecte ja en marxa



ON PODEM POSAR MÉS 
VERD?

Posar enfiladisses a 
les reixes que envolten 
el pati 

Posar jardineres amb 
herbes aromatiques 
sota les finestres de 
les aules de P3 

Plantar flors 
estacionals a les 
jardineres elevadas 
que ja hi ha.

Al pati dels 
petits

Posar enfiladisses a la 
paret que tanca l’escola 
des de l’Hort fins al 
rocòdrom 

Posar enfiladisses a la 
reixa que separa el camp 
de futbol de l’estructura 
de fusta triangular 

Reforçar el jardí vertical 

PLANTAR MÉS ARBRES! :-)

Al pati dels 
grans



I si fem que el verd 
entri a l’escola?

Posar dues grans plantes (tipus ficus) 
a l’exterior de l’entrada de l’escola 
per donar una bona benvinguda als 
alumnes cada matí! 

Posar una gran planta (tipus ficus) 
en cadascun del nivells de l’escola. 

Posar un parell de testos penjants en 
cadascun dels nivells de l’escola, 
als espais comuns entre aules.



2. Posant-hi nous materials



PER QUÈ CAL POSAR NOUS 
MATERIALS AL PATI?

El pati de l’Escola de les Aigües és un dels punts forts de l’escola, 
tant per la seva dimensió com, sobretot, per les seves possibilitats: 
de diversificar jocs, d’inclusió de jocs nous i de generar canvis 
profunds en la concepció de l’espai del joc i del lleure. 

A través del joc es potencia la creativitat, la sociabilitat, es 
desenvolupen coneixements i es fomenta el creixement personal i 
social. 

Per això creiem que és necessari que el pati de l’Escola de les 
Aigües s’alinïi amb la “taula d’activitats lúdiques que estimulen 
l’activitat” (Institut Infància de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona 2019)



Taula 1. Principals activitats lúdiques i possibles elements que les estimulen: 

Activitats lúdiques Possibles elements que estimulen l’activitat  

1. Lliscar  

Tobogans de diferents alçades i amplades, llargs i curts, coberts en forma de tub o descoberts, amb diferents pendents i formes, etc. Plataformes lliscants de pendent també amb 
diverses alçades i pendents.  

2. Gronxar-se  

Gronxadors individuals i col·lectius aptes per a diverses edats des de nadons fins als adults, de diferents alçades, per gronxar-se en parella, tipus gandula (apte per infants amb 
diversitat funcional), o de cistella adequat pel joc col·lectiu, pels adolescents i per infants amb discapacitats motores, etc.  

3. Enfilar-se  

Rocòdroms, escales verticals, plataformes elevades, esglaons, piràmides de xarxa, escultures jugables que permetin enfilar-se, mikados gegants, troncs naturals, etc. de diferents alçades 
i nivells de dificultat, per a totes les edats.  

4. Fer equilibris  

Barres d'equilibris, circuits de troncs, ponts penjants, etc. a diferents alçades i dificultats.  

5. Saltar  

Llits elàstics, estructures flexibles de xarxes, gomes, plataformes amb molles, etc.  

6. Sentir vertigen  

Giratòries individuals o col·lectives, tirolines, ponts penjants en alçada, barres de bomber, etc.  

7. Balancejar-se  

Balancins individuals o col·lectius, tipus molla o de puja i baixa, per terra o penjant, amb cordes i amb diferents intensitats de balanceig.  

8. Córrer i rodar  

Espais prou grans i diàfans per desplaçar-se corrent o en bici, patinet, patins, monopatí o per jugar a pilota o a la corda , o altres jocs d’habilitat motriu com fer la roda, verticals, etc.  

9. Amagar-se  

Casetes, arbustos formant un tancat, estructures on posar-se a sota, tubs, elements naturals en cova, túnels, etc.  

10. Experimentar  

Superfícies o taules de sorra, elements naturals (pedres, pals, fulles), canals d'aigua, jocs amb politges amb cubells i recipients, estructures sonores, espais que permetin explorar tipus 
circuit, etc.  

11. Interpretar rols  

Casetes, cuines, estructures amb forma de vehicles, vaixells, trens, cotxes o animals, altres estructures que suggereixin escenaris, com castells, cabanes, etc.  

12. Expressar-se  

Pissarres, guixos, pals i sorra, espais escènics i grades, paviment de ciment llis i paret amb efecte mirall per ballar, connexió elèctrica i WIFI per música, murs “lliures” per art urbà, etc.  

13. Trobar-se i relaxar-se  

Espais de trobada amb bancs disposats per conversar en grup, taules de pícnic grans i petites, superfícies de gespa i confortables per seure a terra, zones d’ombra, etc.  

Font: Institut Infància i Adolescència de Barcelona 



Estudis/Recursos/
Altres casos:

“El temps de joc suposa un inestimable recurs que afavoreix el desenvolupament dels infants i pot esdevenir un aliat 
important en l’entorn escolar, amb una aportació interessant al desenvolupament respecte de competències bàsiques, 

com són:  
El desenvolupament personal amb repercussions directes en l’autoestima, la gestió emocional, la motivació per la 

relació i l’entesa amb els altres, la millora en les formes d’organització, cooperació i col·laboració.  

La convivència amb els altres respectant les normes i els hàbits cívics, la participació amb responsabilitat en la presa 
de decisions, utilitzant el diàleg per arribar a acords, assumint obligacions i responsabilitats.” 

 
 

“Els patis de les escoles, espais d’oportunitats educatives, Fundació Jaume Bofill (2012) 

. https://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf 

. https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-
public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc 
. https://amparocalba.files.wordpress.com/2017/06/projecte-millora-
pati_versic3b3-3105171.pdf 

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc


ALGUNS EXEMPLES 
DE MATERIAL DE 
JOC A D’ALTRES 

ESCOLES

Escola Gaia: 
- Sorral sobre ciment 

- Elements 3D 
- Tipis 
-Túnel 

-Troncs mòbils 
-Testos (mobils) amb arbres 





QUÈ HEM FET:

Els membres de la Comissió ens hem reunit els dies 
17/10 per presentar la comissió a la presidenta i el 
dia 23/10 per explorar sobre el terreny el que es 
podria millorar al pati de grans (veure actes) 

Hem parlat amb El Globus Vermell i ens poden 
assessorar en la transformació del Pati. Primer 
haurien de veure el pati per poder-nos orientar. 

Hem parlat amb Educambient i també podrien 
assessorar-nos en la transformació del Pati.



QUÈ FAREM:
Jornada Patis Escolars: El proper dia 26 de 
novembre alguns membres de la comissió 
assistirem a les Jornades sobre Patis Escolars que 
organiza la Diputació de Barcelona. 

Reunió amb Direcció: El proper dia 29 de 
novembre la Comissió té concertada una reunió 
amb Direcció per tal de presentar les nostres idees 
i veure com poden encaixar amb les idees de 
direcció i professorat.



TRANSFORMAR EL PATI 
ENCAIXA AMB EL PROCÉS 
DE TRANSFORMACIÓ QUE 

VIU L’ESCOLA


