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1 Fent lo més verd1. Fent-lo més verd



PER QUÈ CAL POSAR MÉS VERDAPER QUÈ CAL POSAR MÉS VERDA 
L’ESCOLA?
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ON PODEM POSAR MÉSON PODEM POSAR MÉS 
VERD?

Al pati dels petits Al pati dels grans

• Enfiladisses a les reixes. • MÉS ARBRES per tot arreu

• Enfiladisses a la paret de taxdirt I

• Jardineres amb herbes 
aromàtiques sota les finestres 
de P3 I P4

Enfiladisses a la paret de taxdirt I 
darrera la pista.

• Enfiladisses a les reixes i darrera les 
de P3 I P4. porteries.

• Testos a les parets del porxo.

• Flors estacionals a les 
jardineres elevades.

p p

• Reforçar el jardí vertical I l’hort.



COM PODEM POSAR MÉS 
VERD AL PATI?

. ARBRAT: ombra estacional, Baixa CO2.

. ENFILADISSES: insonoritzar espais, ombra 
t i l è l l i lestacional en pèrgoles, color i olors.

. ARBUSTOS I PARTERRES VERDS: Separar 
zones de joc divers.

. PLANTES AROMÀTIQUES: sostenibilitat i 
educatives, olors.

. HORT/JARDÍ VERTICAL: projecte ja en marxa.



Fem que el verd entri aFem que el verd entri a 
l’escola!l escola!

• A l’entrada de l’edifici: ficus de benvinguda cada 
tímatí.

• Al vestíbul de l’escola i als espais comunsAl vestíbul de l escola i als espais comuns 
entre aules: estimulen els sentits de manera 
respectuosa

• Dins de l’aula: cada curs apadrina una o vàries plantes.

• Al menjador: efecte caliu



2 Posant hi nous materials2. Posant-hi nous materials



PER QUÈ CAL POSAR NOUS 
MATERIALS AL PATI?

• Pati és punt fort de l’escola:

di i ll fdimensions, llum, forma.

• Entorns educatius en espais exteriors naturals, saludables I 
emporedadors:

Àgora I teatre fora de l’aula, aprenentatge a l´ aire lliure.

• Entorns lúdics per enriquir I diversificar el joc:p q j

creativitat, coeducació, creixement personal i social.



ENTORN SALUDABLEENTORN SALUDABLE

• Eliminar molta part del ciment

T (t i bl )Terra (transpirable)

• Augmentar elements d’aigua:
CO2
CALOR
SOROLLCircuits aigua I sorra SOROLL

• Augmentar elements verds:

arbres (ombra), murs verds…



ENTORN JOC DIVERS I 
COEDUCATIU

Espai calmaAventura

Exploració Àgora

Tot amb elements naturalsTot amb elements naturals



ENTORN JOC DIVERS I 
COEDUCATIU

Joc actiu/Aventura

• Enfilar-se (estructures 3D, rocòdrom)

• Gronxar-se (hamaques)

Equilibris (troncs mòbils cordes etc )• Equilibris (troncs mòbils, cordes, etc.)

• Lliscar (rampes, tobogan)Lliscar (rampes, tobogan)

• Jocs de pilota (pista)



ENTORN JOC DIVERS I 
COEDUCATIU

C SEspai Calma I Seguretat

• Amagar-se (túnels, tipi, tubs)

Relacionar-se• Relacionar-se
(hamaques, cova amb plantes)

• Descansar I joc de les cures

Ll i j t• Llegir, jugar a cartes

Jocs de taula• Jocs de taula



ENTORN JOC DIVERS I 
COEDUCATIU

E ploracióExploració

Joc simbòlic (fer com si )• Joc simbòlic (fer com si..)

• Experimentacióp
(circuits sorra-aigua
cubells I politges)

• Embrutar-se (Sorral)

• Cuina/Laboratori
(recipients, palés, estris)( p , p , )



ENTORN JOC DIVERS I 
COEDUCATIU

Àgora Aigües

• Teatre I emocions
(projecte de centre)

• Expressió artística

• Lectura I escriptura

• Expressió corporal
(ballar, cantar, interpretar)



Recursos

Estudis:

. Guía de diseño de Entornos Escolares (Pablo García 2018)

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

Programes Administració pública en marxa:g p

. Pla Clima (subvenció demanada juliol 2020)

. Projecte Entorn Urbà i Salut (Diputació de Barcelona 2019)

. Programa Ciutats més sostenibles (Institut de Salut Global de Barcelona)g ( )

. Xarxa Escoles Sostenibles (Generalitat de Catalunya)

. Escoles Verdes (Generalitat de Catalunya)

. Pla de Joc (Ajuntament de Barcelona): 7 criteris de qualitat per avançar cap a una ciutat jugable

Casos:

. Equal Saree: Equal playgrounds

. https://amparocalba.files.wordpress.com/2017/06/projecte-millora-pati_versic3b3-3105171.pdf
id l t ti bl t. ideemelnostrepati.blogspot.com.es



QUÈ HEM FET:QUÈ HEM FET:
Curs 2019-20

• Octubre ‘19. Constitució de la Comissió Verda de l AFA de l’Escola de les Aigües.

• Contacte amb El Globus Vermell i Educambient.

• 26 novembre ‘19, Jornada de l’Ajuntament sobre la transformació dels Patis Escolars.

• Novembre de ‘19. Presentació idees trasnsformació verda de l’escola amb Direcció.

Ó• Novembre ‘19-actualitat. ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ: grup de treball impulsor del projecte Illa Verda 
Baix Guinardó.

• 6 Febrer ‘20. Participem al Comitè Ambiental de l’Escola.

• Febrer ‘20. Enquesta Usos del Pati a la comunitat docent I d’infants.

Curs 2020 21Curs 2020-21

• Setembre ‘20. Reunió amb Comitè Ambiental per presentar propostes on destinar la subvenció de 
l’Ajuntament.

• Octubre ‘20, Jornada Patis pel Clima organitzades pel Globus Vermell.

• 15 desembre ‘20, Jornada en línia transformen els patis, més naturalitzats, coeducatius i comunitaris.

• Febrer ‘21, programa de l’Ajuntament Pla de Patis.



SubvencionsSubvencions
Curs 2019-20

. Sol.licitud subvenció de l’Ajuntament de BCN per la renaturalització i reformulació dels 
usos del pati de l’Escola (febrer 2020): concedits 750€ que s’invertiran en la compra de p ( ) q p
3 arbres fruiters per al pati

. Sol.licitud subvenció Ajuntament dins del Pla Clima per a la Renaturalització del Pati 
d l’E l j li l 2020de l’Escola: juliol 2020

Sol.licitud partida econòmica dins dels pressupostos participatius del programa 
“Decidim Barcelona” pel projecte de Renaturalització del Pati de l’Escola dins delDecidim Barcelona  pel projecte de Renaturalització del Pati de l Escola dins del 
projecte Illa verda Baix Guinardó: febrer 2020  (pendent de resoldre)



ILLA VERDA BAIX 
GUINARDÓ

Barri Salut EscolaBarri - Salut - Escola

‘19 l’Escola de les Aigües, l’Escola Bressol Marina, l’Institut Teresa Pàmies i l’associació de 
veïns del Baix Guinardó volem transformar l’illa Travessera de Gràcia - Marina - Taxdirt -
Sardenya en una Illa Verda, segura, saludable I comunitaria. Els objectius són:y , g , j

1. Illa educativa 0-18

2. Transició verda dins dels centres: transformar patis, afegir elements verds, treballar la 
sostenibilitat, el medi ambient I el joc divers en el projecte educatiu dels centres

3. Millorar l’entorn escolar a nivell de seguretat i de salut

4 Construcció d’un Centre Esportiu Polivalent educatiu en horari escolar i obert al barri a la4. Construcció d un Centre Esportiu Polivalent educatiu en horari escolar i obert al barri a la 
tarda.



QUÈ FAREM:QUÈ FAREM:
S b ió Aj t t d l 2020Subvenció Ajuntament del 2020:
Renaturalització i reformulació dels usos del pati de l’escola.

a. Adquisició de tres arbres fruiters (ametller, magraner I taronger) al pati de l’escola 
(testos externs mòbils) amb visió de ser trasplantats al sòl quan es materialitzi la 
transformació del pati via el programa pla de patis.transformació del pati via el programa pla de patis.

b. Cada curs apadrina un arbust o planta (interior o exterior de l’escola) que pugui 
acompanyar el curriculum educatiu de cada curs en temes de sensibilització i 
coneixement del medi natural

c. Plantes aromàtiques a les jardineres que ja hi ha al pati petit.

d. Plantes als espais interns de l’edifici, vestíbul, zones communes I dins les aules.



QUÈ FAREM:QUÈ FAREM:
Programa Pla de Patis 2021Programa Pla de Patis 2021:

a. Reunions del grup motor per a la transformació del pati. (educadores migdia, 
personal docent, alumnes i AFA).

a. 3 setmanes d’observació del pati en horari escolar per veure com juga i com es 
relaciona la comunitat d’infants al pati.

b. Parlar amb el educadors sobre les necesidades que veuen als patis.

c. Definir les prioritats i necesitats de l’escola.

d P ti i l´´ t l f ílid. Participar en l´´enquesta a les famílies.

e. Sessió participativa on exposar aquestes conclusions.



TRANSFORMAR EL PATI ENCAIXA AMB 

É ÓEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

QUE VIU L’ESCOLA


