
Els patis de les escoles 

Un vídeo per començar: 

Diu l’article 31 de la Convenció sobre drets dels infants, de Nacions Unides:  
1. Els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, al joc i a les 
activitats d'esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural 
i les arts. 
2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar 
plenament en la vida cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en 
activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai. 

https://www.youtube.com/watch?v=DB6GfOUJkNE 

 

Documentació i bibliografia comentades 

1. Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres 
educatius públics. Generalitat de Catalunya. Departament 
d’Ensenyament. Maig 2011 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacion
s/Monografies/llibre_de_criteris-abril2011.pdf 

Es tracta d’un document de 238 pàgines que recull els criteris constructius 
generals i els equipaments que han de tenir els centres educatius de nova 
construcció. És la refosa d’un document anterior, del 2009. De la pàgina 65 a la 
67 parla de com han de ser els patis: la jardineria, les instal·lacions, els 
equipaments,... Veureu que aquestes normatives encara no estan impregnades 
de la filosofia de patis amb elements naturals i considerats com espais 
educatius que ara anem tenint. 

 

2. Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives. Imma 
Marín (directora). Fundació Bofill; informes breus #31. Setembre 2010 

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/525.pdf 

Informe  de 138 pàgines per reflexionar sobre les pràctiques i 
conceptualitzacions de la comunitat educativa sobre els usos, espais, activitats i 
temps de pati escolar, per tal de promoure el debat sobre la necessitat 
d’adequar els patis escolars a la seva funció educativa com a espais 
estimuladors de la capacitat de jugar dels infants i del desenvolupament de les 
seves funcions motrius, cognitives i socials. Proporciona dades, proposa 
experiències i vol provocar reflexions que suposin un avenç qualitatiu en la 
millora dels patis. Parteix de la creença que el pati és un dels pocs espais, si no 
l’únic, pensat exclusivament per al joc i l’esbarjo dels infants i, alhora, és un 
espai educatiu dintre dels centres escolars. Ambdós factors converteixen el pati, 
doncs, en un espai privilegiat i amb moltes més possibilitats que les que s’estan 
portant a terme, en general, en l’actualitat. 
Es basa en un estudi d’una mostra de trenta centres escolars diversos. 

 



3. El Safareig. Carme Cols i Pitu Fernández 
    www.facebook.com/carmecols 
  

Sense comentaris. Apassionats per convertir els patis de les escoles en llocs 
d’aprenentatge, de joc, de relació i de contacte amb la natura. Seguiu-los al 
facebook per estar al corrent de tot allò relacionat amb els patis, els jardins, 
l’hort,... 

 

Alguns exemples: 

 

• Muregaarden  
Projecte de pati escolar d’infantil i primària a Copenhaguen, Dinamarca. Una transformació, 
basada en la natura, sensible a les necessitats de joc dels infants i que posa especial atenció en 
la seguretat i el desenvolupament de l’infant. 
http://www.sansehaver.dk/asp/side/murergaard.html#engelsk 

• Kompan 
Empresa danesa que fabrica jocs de pati i parcs infantils. Productes creats per estimular i 
despertar la imaginació dels infants. 

www.kompan.es 

 

• Pont de Querós 
Una cooperativa de Folgueroles especialitzada en la inclusió de fibres vegetals (bàsicament el 
vímet i el salze) en el nostre entorn. Han treballat en algunes escoles fent unes cabanes 
vegetals molt interessants. 

www.pontdequeros.com 
 

• Greenplay project 
Una pàgina en anglès, al Facebook, amb instal·lacions interessants de fusta: cabanes, ponts, 
casetes,... 

www.facebook.com/greenplayproject 
 

• Institut escola Les Vinyes 
emPATItzat és un projecte de co-creació dels patis d’aquest institut-escola de Castellbisbal, amb 
participació de tota la comunitat educativa. Bones idees per transformar el pati. 

http://cocreacio.ielesvinyes.net/ 

 
• Escola Els Encants 

En un entorn urbá, Barcelona, l’escola ha volgut transformar el pati en un jardí ple de secrets. 
http://www.escoladelsencants.cat/ceip/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=272:un-jardi-ple-de-secrets&catid=106:lescola-
compromesa&Itemid=164 

 

 

 



• Escola Colònia Güell 
I el pati que volem és també un projecte de co-creació en el que hi ha participat igualment la 
comunitat educativa d’aquesta escola de Santa Coloma de Cervelló. En un bloc completíssim 
expliquen tot el procés seguit: des de la idea original fins al final de la realització de la 
transformació del pati. 

https://elpatiquevolem.wordpress.com/ 
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• Escola La Pau 

Projecte d’una altra escola urbana, de Barcelona. Projecte Fem comunitat transformant el pati 
de l’escola, iniciat el curs 2011-2012 a partir de les propostes dels nens, acompanyats pels 
mestres, AMPA i associacions del barri per enfortir la xarxa de participació a l’escola mitjançant 
la transformació del pati. 
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio_
_formacio_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/03_premi_2012/guardonat_2
013.pdf 
 

• Escola El Vinyet 
Un munt de coses que es poden fer... 

http://ampavinyet.blogspot.com.es/2013/07/idees-idees-quin-munt-de-coses-
es-poden.html 
 

• Escola Bressol J.M. Céspedes 
És un centre municipal de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. En aquest vídeo ens ensenyen 

els seus patis 

https://www.youtube.com/watch?v=8rDwDDt-Ciw#t=12 
 

• Escola Castellum 
Un altre exemple de co-creació. Ara d’aquesta escola de Sant Julià de Ramis, al Gironès. Bones 
idees que es poden portar a la pràctica gràcies a la participació de tots: nens i nenes, pares, 
mestres,... 

http://vimeo.com/44297438 


