
 
 

 

 

 

 

 

 

Aquest document és el producte del meu treball final de carrera, que rep el 

mateix nom que aquest. L’objectiu de la seva creació és arribar al màxim de 

llars d’infants i escoles per ajudar-les a ampliar la mirada educativa i traslladar-

la també al pati. Un pati que hauria de ser jardí o si més no deixar entrar al 

màxim la bellesa de la naturalesa. 

Vull agrair la participació del pedagog Gerard Corriols, la psicopedagoga 

Montserrat Casanova, la Carme Cols amb una gran experiència com a mestra i 

creadora d’espais naturals i a les llars d’infants Pi del Soldat, J.M Céspedes, 

Montflorit i Bellugets. Sense ells res hagués estat possible! 
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LA IMPORTÀNCIA DEL CONTACTE AMB LA NATURALESA 

 

 El fet d’estar amb la natura permet que els infants no estiguin tant malalts 

perquè no estan tancats en un espai on l’aire no corre ni es renova a part de 

tots els elements i aprenentatges que sorgeixen només tenint pedres, troncs i 

plantes en diferents moments de floració.  

 És essencial perquè l’espai exterior ofereix elements naturals que no t’ofereix 

cap altre espai i és beneficiari per a ells. . El contacte amb la natura els aporta la 

interiorització del que viuen, percepció de l’entorn global, oportunitats de 

relació i aprenentatges diferents i enriquidors.  

 Els nens tenen dret i els educadors l’obligació de permetre aquest contacte. 

S’hauria de tenir en compte que la llar d’infants és tot el poble, els carrers, el 

bosc, la platja,etc. S’ha de sortir a l’exterior de manera que la dimensió de 

l’espai exterior depèn de la mentalitat de les persones que porten la llar.   

 El fet d’interactuar amb altres éssers vius tant vegetals com animals,  és 

imprescindible per aprendre valors tan preuats com ara l’empatia, la compassió 

i la cooperació. És fonamental pel seu desenvolupament, la seva salut i el seu 

equilibri personal. Un contacte on es pugui tocar, investigar, olorar i aprendre. 

 No cal tenir un gran jardí per oferir contacte amb la naturalesa. El petit hort o 

plantes d’un pati petit de ciutat ja ofereixen aquest contacte 

 

  



 
 

COM HAURIA DE SER EL PATI? 

 

 El pati hauria de ser un espai pedagògic més, una aula més, farcida de recursos 

naturals, que permetessin educar a partir de la descoberta i del contacte 

directe amb plantes i insectes superant l’esquema caduc i artificial de les 

quatre parets. El pati podria ser un espai farcit d’experiències meravelloses en 

benefici d’un òptim desenvolupament cognitiu i, sobretot, emocional de 

l’infant. 

 El temps que passen els infants a l’exterior ha de ser el mateix temps que 

passen a l’interior i s’aconsegueix connectant els dos espais de manera que hi 

puguin passar tot el temps que vulguin. 

 No se li hauria de dir pati sinó jardí, gràcies a ell no cal fer experimentació ja 

que ho fan veient els canvis estacionals, sentint les olors, fent psicomotricitat al 

seu ritme, passejant i gaudint a l’aire lliure.  

 El jardí respecta el ritme natural dels infants perquè no hi ha un inici i final de 

l’activitat; hi ha material natural i no hi ha problema d’al·lèrgies i intoleràncies; 

es treballa la motricitat fina i grossa; cadascú avança al seu ritme amb respecte 

a la individualitat i hi ha un gran espai d’observació per les mestres sense les 

limitacions que hi ha a l’aula. 

 Un pati ha de ser educador i s’aconsegueix quan està pensat però sobretot amb 

una actitud del mestre integrada en el projecte. El pati ha d’estar organitzat i 

discutit acceptant que no tots els membres estaran en el mateix nivell de 

discussió. S’ha d’oferir a les criatures el mateix que s’ofereix a un espai interior: 

un espai segur, un espai per descobrir i un espai on les famílies poden estar i 

relacionar-se amb la resta d’infants 

 Un pati és educador quan els nens troben que les seves necessitats són ateses 

sense angoixes: on fer pipi, on poden descansar, on hi ha materials 

interessants, on es subdivideix l’espai, etc. Un pati és educador quan ja està 

pensat igual que a dins, quan no és monòton i hi ha propostes que es 

modifiquen segons l’edat. Quan els nens poden estar a dins i poden estar a fora 

com un espai més d’aprenentatge. 



 
 

COM TRANSFORMEM EL PATI? 

 

 Intentant oferir la major varietat possible d’elements, naturals i no naturals i en 

consonància entre ells. La normativa s’ha de tenir sempre en compte així com 

els reptes que poden anar assolir els infants, des de un esglaó fins a un espai on 

es puguin amagar. 

 Cal observar molt de temps el ritme i interès de joc dels infants, les formacions 

i projectes on es puguin participar sempre ajudaran a tirar endavant el 

projecte. 

 S’ha de revisar la pròpia pràctica amb l’infant i la transformació es pot inspirar 

basant-se en autors com Loris Magaluzzi i Emmi Pickler, revisant des del detall 

més petit fins el més complex. 

 És important complementar-lo amb l’estètica: materials que no distorsionin, 

sense plàstics, afegint plantes, estructures i elements de fusta i l’hort, per 

exemple.  

 La transformació s’ha de fer tenint en compte la comunitat educativa:  famílies, 

educadors, professionals, assessoraments, l’ajuntament, formació, veïns i 

l’entorn de la ciutat/barri.  

 Hi ha d’haver una part de recerca dels materials per part de l’equip: troncs, 

plantes, pedres, etc. Possiblement implicarà una part del temps lliure per 

valorar nous materials que es puguin aconseguir. És un esforç molt important 

per part de l’equip perquè el material s’ha d’anar renovant constantment. Part 

del material també es pot aconseguir per donacions de les famílies i de la 

comunitat educativa en general. 

 Hi ha empreses que fan material molt interessant i necessari com els bancs, les 

taules, el reg automàtic, separacions de jardineres... sobretot material bo i 

resistent. Materials pensats i amb estètica pel pati. 

 

 



 
 

RECOMANACIONS DELS QUE JA ESTAN EN MARXA! 

 

 Un claustre de mestres valent i il·lusionat per l’educació hauria d’aprofitar 

el moment d’emergència pedagògica actual i arriscar-se apostant per allò 

que els qui entenem d’educació sabem que és el més important, deixant al 

marge les pressions socioeconòmiques imposades i prioritzant el que és 

millor per a l’infant.  

 Cal observar els nens, animar l’equip docent respectant que no tothom hi 

estarà d’acord, redactar el projecte escrit que declari les intencions, no 

tenir por i il·lusionar també als pares, fer-ho a poc a poc però amb qualitat, 

pensar en el manteniment, tenir paciència i no voler dependre únicament 

de subvencions externes.  

 S’ha de pensar en les necessitats pròpies de l’etapa; deixar que els nens i 

nenes participin el l’elaboració per sentir-se partícips; planificar el 

manteniment; tenir en compte l’estètica i fer-ho bonic i atractiu amb 

sensibilitat i creativitat i sobretot fer-ho amb ganes. 

 Si hi ha una bona filosofia un pati ja pot ser ideal. Sense prohibicions, on hi 

ha ombra, on els nens poden sortir i organitzar-se, on les famílies s’hi poden 

quedar, on s’incita a observar, on no hi pla plàstic o s’amaga, on es 

documenta l’espai exterior i s’hi passa estona, on hi ha natura i il·lusions, on 

s’accepten les valoracions i no hi ha por a les crítiques. 

 

Per saber més: 

Equip d’Educació en Valors. Recuperem els jardins escolars. Barcelona: Institut 

d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 2007. 

Ritscher, Penny. El jardí dels secrets. Barcelona: Temes d’infància,Nº 45, 2003. 

Louv, Richard. Last child in the woods.Estats Units d’Amèrica: Algonquin books, 2005. 
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