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1. Introducció 

L’ésser humà ha viscut tota la vida envoltat de naturalesa però la societat actual ens 

està allunyant cada com més d’ella i el vincle natural és cada vegada més pobre. 

Richard Loud (2005) ens parla d’aquesta actual situació, fent-nos reflexionar sobre els 

canvis de relació i la importància del contacte amb la natura. A continuació compartiré 

algunes de les seves reflexions. 

1.1 Motivacions i justificació 

He escollit aquesta temàtica per fer el meu treball final de carrera perquè crec que la 

falta de naturalesa dins les escoles és una gran mancança i m’interessa molt estudiar 

amb profunditat la situació, buscar alternatives existents a la problemàtica i compartir-

les amb la resta de docents que hi estiguin interessats.  

Richard Loud (2005) reflexiona sobre la consciència dels infants de les amenaces que 

pateix el medi ambient i en contraposició la manca de contacte psicològic i familiaritat 

que tenen amb la natura. L’autor, basant-se amb 1980 entrevistes que va fer a nens i 

pares de diferents poblacions dels Estats Units, afirma que un dels motius és que molts 

d’ells la troben avorrida, perillosa, aïllada o simplement no els agrada perquè no hi ha 

endolls per poder jugar amb les maquinetes que els motiva. Una mare de l’estudi 

comenta que ens hem transformat en una societat més sedentària. Abans encara que 

no hi haguessin grans espais oberts els nens i nenes jugaven al carrer. Els pares també 

estaven més a fora de casa parlant amb els veïns o asseguts a l’entrada, però avui en 

dia passen més temps a la carretera i/o s’emporten feina a casa. Els nostres sentits 

estan envoltats de tecnologia: sorolls, textures, activitats, fins i tot gustos i aliments. 

Segons l’autor estem en l’època de l’avorriment, ja que els nens i nenes tenen una 

gran dependència amb l’electrònica, que va lligada amb una gran oferta al seu abast, i 

és així com les experiències a l’exterior es van reduint. L’autor afirma que aquesta 

situació pot provocar la pèrdua d’interès i gaudi de la vida.  

Per altra també recorda que la natura s’ha contemplat sempre com un lloc on millorar 

la salut. Jardins, pobles de muntanya, tenir cura dels animals ha estat sempre 

contemplat com una medicina natural. En canvi, segons un estudi de Sandra Hoffert a 
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la Universitat de Maryland1 han desaparegut activitats com fer senderisme; anar a 

pescar; jugar a la platja o cuidar el jardí, entre altres. L’autor cita uns estudis realitzats 

per Kaiser Family Foundation (2005) en els que daten que els nens entre 8 i 18 anys 

passen unes 6,5 h al dia enganxats en algun aparell electrònic. Això equival a 45 h 

setmanals, que equival a l’horari de treball dels adults o fins i tot més. És d’aquesta 

manera com l’autor diu que creix la cultura autista, l’aïllament dels nens. Els nens 

exploren per Internet, juguen... enlloc de viure-ho ells mateixos, perdent les 

experiències primàries i perdent l’habilitat d’experimentar el món directament. 

Richard Loud (2005) cita a Louise Chawla2 en el seu llibre, aquest comenta que la 

memòria de les experiències viscudes a l’aire lliure es recorden com a imatges amb 

significat, com una pau interna, la sensació d’estar integrat amb la natura i, per alguns, 

una disposició creativa vers la vida. Per altra banda també afirma que sense les 

experiències que es viuen a l’aire lliure perdem la consciència del nostre lloc en el món 

i la dependència que tenim d’ell. On és el temps per jugar? Els nens tenen una agenda 

molt plena, moltes hores davant el televisor, estudiant, fent extraescolars, esports 

organitzats de competició, però sense tenir temps per jugar. L’autor vol fer arribar a 

tots els pares, mares i educadors el missatge de que el temps que es passa a la natura 

no  és temps perdut, sinó una inversió essencial per la salut dels seus nens. 

Després de llegir aquest llibre, i tenint clar que vull que el meu treball final de carrera 

vagi relacionat amb la temàtica, m’he qüestionat què podria fer jo com a mestra per 

millorar el contacte amb la natura dels meus infants i la primera imatge que m’ha 

vingut al cap és el pati. El pati és l’espai més gran a l’aire lliure on els nens i nenes hi 

juguen lliurement, el millor espai per deixar entrar la naturalesa. He centrat el meu 

estudi ens els patis de les Escoles Bressol perquè la majoria d’estudis que he trobat 

feien referència a patis de primària i secundària i, sense treure importància a aquestes 

etapes, crec que durant la primera infància és vital que els nens i nenes creixin amb un 

contacte regular amb la naturalesa. Així doncs he volgut centrar els meus interessos en 

cercar informació i experiències en aquesta etapa. 

 

                                                           
1
 Estudi citat per Richard Louv (2005) 

2
 Psicòloga citada per Richard Louv (2005) 
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1.2 Objectius   

Els objectius principals que emmarquen el meu treball són: 

Objectius de la recerca: 

- Cercar informació i experiències realitzades entorn la naturalització dels patis 

de les llars d’infants. 

- Crear un document útil de justificació de la importància de tenir la naturalesa al 

pati amb experiències reals i recursos per iniciar una transformació del propi.  

Objectius personals: 

- Trobar un tema que m’interessi i amb el qual gaudeixi fent el treball 

 

Els objectius específics que defineixen el meu treball són: 

Objectius de la recerca: 

- Cercar i comprendre el significat de la nova denominació “trastorn per dèficit 

de naturalesa”. 

- Trobar bibliografia que documenti la importància del contacte amb la 

naturalesa en el desenvolupament dels infants. 

- Estudiar projectes d’escola, barri o ciutats que hagin treballat la temàtica i 

puguin fer aportacions al treball. 

- Contactar amb persones enteses en el tema, ja sigui per dedicació o per 

coneixements.  

- Fotografiar,cercar i documentar imatges que puguin ser útils per a una guia 

pràctica d’idees per començar una naturalització del propi pati.  

- Documentar-me sobre les normatives de construcció de patis i materials 

pertinents.  

Objectius personals: 

- Tenir en compte els meus interessos a l’hora d’escollir el tema 

- No ser ambiciosa i marcar uns objectius concrets i assolibles 

- Gaudir de l’aprenentatge i la descoberta 

- Exposar i redactar el meu treball amb seguretat, coneixement i motivació  
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1.3 Estructura de la recerca 

       1.3.1 Desenvolupament del marc teòric i del treball de camp 

El treball consta de tres parts metodològiques bàsiques. Inicialment destaca la vessant 

d’investigació i recerca. En aquesta part del treball ha estat bàsica la recerca de 

documentació teòrica que fonamenta el meu treball i també de documentació 

pràctica, és a dir, de projectes redactats que s’hagin dut a l’acció amb els quals he 

pogut orientar el meu treball. Per aconseguir aquesta documentació vaig buscar 

publicacions a revistes de l’hemeroteca de la biblioteca del Campus Mundet; em vaig 

comprar i llegir el llibre Last child in the woods the Richard Loud; vaig buscar per 

Internet llibres publicats relacionats amb la temàtica i els vaig aconseguir també a la 

biblioteca del Campus Mundet. Un cop vaig tenir tota la informació la vaig classificar 

per temàtiques i vaig escollir la més interessant i coherent amb el meu treball.  

La segona part metodològica és la pràctica, en aquest cas la dedicació en el treball ha 

estat de recerca, visita i documentació de centres i persones que puguin aportar 

experiències i informació important per a la realització del document final.  La 

entrevista més important va ser la que vaig fer amb la Carme Cols, ella és una persona 

molt entregada en la temàtica del meu treball i em va recomanar les quatre escoles 

bressol que he visitat com a exemples de patis educatius i naturalitzats. A part 

d’aquestes entrevistes també en vaig fer dues  més a un pedagog i una psicopedagoga 

que són coneguts meus. 

En tercer lloc la part metodològica és la de creació. Un cop he tingut  tota la informació 

sobre la taula he redactat  el document final amb l’objectiu de crear una eina de treball 

amb la qual mestres i educadors es puguin inspirar per transformar el seu pati. Per fer-

lo he aprofitat els continguts del marc teòric, les aportacions de les entrevistes i les 

imatges de les visites a les escoles.  

Els instruments que he utilitzat per dur a terme aquesta metodologia són les 

entrevistes (gravacions de veu i una enviada pel mail) , la documentació, les 

observacions directes, les visites a escoles i la pròpia experiència. 
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     1.3.2 Justificació de la metodologia 

La metodologia que he utilitzat per realitzar el meu treball és qualitativa. El meu 

interès va més enllà del nombre de plantes, pedres o joguines que tinguin al pati sinó 

de la qualitat d’aquests. Així doncs m’he basat en extreure l’essència de cada pati, el 

perquè de la seva existència, el com del seu funcionament, els objectius que s’hi volen 

treballar, la qualitat dels materials que tenen, la motivació de l’equip docent i el 

missatge que aquest donaria a un centre que es volgués animar a transformar el seu 

pati.  

 

2. Marc teòric 

Des de petita tinc un record molt bonic de l’hora del pati. Recordo les històries que 

m’inventava amb les meves amigues; recordo els partits de futbol i bàsquet; recordo 

les coreografies que dinamitzàvem  amagades darrere els murs; recordo quan jugàvem 

a fer de mestres i alumnes; recordo quan m’enfilava als arbres per agafar aquell fruit 

tant dur que fèiem servir com a maraques i que després ens deixaven la mà ple de 

minúscules punxes. El pati és un espai de llibertat i gaudi pels infants, és el moment en 

què aprenen a relacionar-se amb els altres, a resoldre conflictes, a crear vincles 

afectius i sobretot a jugar i ser nens.  

Per altra banda també recordo les llargues tardes d’estiu al bosc. Cada tarda sortíem 

amb els amics a crear les nostres pròpies aventures. Construíem cabanyes i 

gronxadors; jugàvem a fer la vertical a la gespa; fèiem curses de bicicleta per la 

muntanya; collíem mores i en fèiem melmelada per vendre als veïns; agafàvem 

pinyons i ens els menjàvem per berenar; ens enfilàvem fins a la copa dels arbres; 

descobríem caus de conills; collíem flors aromàtiques per les nostres àvies; buscàvem 

nius d’ocell; fèiem funerals per a tots els animalons morts que trobàvem; cuidàvem als 

les camades de gatets que naixien cada estiu i un gran etcètera. Totes aquestes 

experiències estan clavades a la meva ment, molt més fortes que qualsevol classe de 

ciències naturals, perquè el fet d’haver-les viscut de primera mà i d’haver-les gaudit va 

fer que fossin molt més significatives per a mi.  
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Segons José Antonio Corraliza (2013), professor de psicologia ambiental de la 

Universitat Autònoma de Madrid, la tecnologia i la hiperestimulació és un fet 

relativament nou en l’existència humana. Els humans estem fets per viure en contacte 

amb la naturalesa i la seva desvinculació, passant cada vegada menys temps en ella, ha 

de causar efectes en el desenvolupament dels infants  

Així doncs unint aquestes idees principals em porta a la idea d’un pati naturalitzat on 

els nens puguin jugar i gaudir lliurement envoltats de naturalesa i estímuls que 

transformin les seves experiències en aprenentatges. Però per què? Quins beneficis 

ens aporta el contacte amb la naturalesa? Quina és la importància de l’estona de pati?  

A continuació exposaré més detalladament cada una d’aquestes qüestions fent 

resposta a les preguntes inicials del treball per poder fonamentar la creació del 

posterior document de creació pròpia.  

 

2.1 La importància educativa del pati 

Podríem acordar que la idea del pati que tothom té és el moment de llibertat i joc dels 

infants, però no tothom contempla el pati com un espai educatiu més de l’escola. Tal i 

com diu la Fundació Jaume Bofill (2009): 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hora del pati forma part de l’horari lectiu dels nens i nenes i, per tant, són moltes 

hores al llarg de l’any en les que ens infants hi passen l’estona. En el pati els nens 

juguen, fan exercici físic, prenen decisions, resolen conflictes, observen, es relaxen, 

“Els patis de les escoles tenen un triple paper com a espais: 

• Plens de recursos per a l’aprenentatge. 

• Festius per a la celebració i la convivència, i és que són 

dels escenaris més 

visibles de l’escola. 

• Essencials per al desenvolupament de la capacitat de 

jugar i, per extensió,     amb un immens potencial pel que 

fa als seus beneficis educatius.”  
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desconnecten de les aules i, en funció de l’estat del pati, hi podran enriquir més o 

menys el seu aprenentatge.  

La Fundació Jaume Bofill (2009) també afirma: 

 

 

 

 

 

Malauradament la imatge que ens ve al cap d’un pati escolar és la típica pista asfaltada 

amb porteries de futbol i cistelles de bàsquet. Aquests patis limiten molt el tipus de joc 

dels infants, afavorint els jocs esportius que ocupen tot l’espai i limiten el nombre i 

perfil de participants. Si pensem en les llars d’infants la imatge no és tant clara, 

pensem en el sorral; les estructures de joc; la part asfaltada i potser en una mica de 

vegetació que treu el cap en alguns testos. Però és suficient? Haurien de predominar 

més els elements naturals? Per què? 

 

Si fem una ullada a altres països europeus veiem que ja fa anys que existeixen escoles 

destinades a la primera infància que tenen contacte diari amb la naturalesa. És el cas 

de les Waldkindergarten, escoles al bosc de Dinamarca i molt esteses per Alemanya. A 

Suècia també hi trobem les Ur och skur skolor (escoles plogui o faci sol). En tots dos 

casos es vol potenciar el contacte directe amb la natura i passen pràcticament tot el 

dia a l’exterior, equipats adequadament. Aquestes escoles segueixen el currículum 

com qualsevol altre però traslladant i creant les activitats en el medi natural 

(Heras,2011). Recentment a Espanya s’ha creat la primera escola del bosc oficial 

<<Els aspectes educatius més rellevants del pati es confirmen: 

• Joc: espais per al desenvolupament de la capacitat de jugar i, per 

extensió, els seus beneficis educatius; aspectes com la construcció de 

l’autoestima, aprendre a afrontar reptes, desenvolupar defenses contra 

la frustració, aprendre a conviure i a ser respectuosos, apreciar la 

diversitat de gènere, de cultura... 

• Aprenentatges: espais exteriors plens de recursos per a l’aprenentatge, 

relacionats o relacionables amb les diferents àrees curriculars. La 

diferència aula – pati es dilueix. 

• Comunitat educativa: espais per a la festa, la celebració, la convivència. 

És un dels escenaris més visibles de l’escola, que a més informa i 

transparenta bona part de les intencions educatives i metodologies del 

centre.>> 
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anomenada Bosque Escuela, la idea és implantar aquest sistema educatiu que tant 

arrelat està a alguns països del nord.  

 

2.2 Beneficis del contacte regular amb la naturalesa 

Richard Louv (2005) cita a James Sallis3 que, basat en estudis previs, comenta que la 

millor manera de potenciar l’activitat física i psicològica dels nens és estant a l’exterior. 

De la mateixa manera que un nen sedentari que no surt mai de casa se l’associa amb 

possibles problemes psicològics. L’autor també cita estudis suissos4 que diuen que els 

nens i nenes que juguen a l’asfalt  utilitzen la imaginació però ho fan segmentadament. 

En canvi, els nens que juguen a l’aire lliure solen utilitzar la imaginació i crear històries 

més llargues que durin més dies. Els nens que juguen a l’aire lliure ho fan de diferents 

maneres, molt més creatives que en parcs estructurats, “anar a la muntanya és una 

experiència directa i no d’espectador”. 

Per altra banda també parla dels “nens contenidors”. Els nens d’avui en dia no només 

passen poc temps a l’aire lliure sinó que a més passen la major part del temps en 

espais reduïts: cadiretes de cotxe, trones i seients per nadons, que s’utilitzen perquè 

s’estiguin quiets davant el televisor. La majoria de pares ho fan per seguretat, però 

això no ajuda als infants a créixer. L’autor parla de la gran quantitat de pares i mestres 

que es queixen avui en dia de nens que no paren mai quiets i distorsionen la classe o 

les activitats a realitzar. Ell comenta que abans també existien aquests nens, però 

tenien més possibilitats per dirigir la seva energia en activitats en la naturalesa.  

Així doncs l’autor posa nom  als efectes que produeixen el trencament del vincle entre 

els nens i la naturalesa, l’anomena dèficit per manca de naturalesa. En primer lloc 

deixa clar que aquesta denominació no és un diagnòstic mèdic sinó una manera per 

pensar sobre el problema i les possibilitats que ens aporta aquest vincle. Així doncs les 

possibles causes d’una manca de contacte amb la naturalesa poden ser: disminució de 

l’ús dels sentits, dificultats d’atenció i taxes més altes de malalties físiques i 

emocionals. De totes maneres ell prefereix mirar l’altra banda de la moneda, en la que 

es troben tots els beneficis que podrien arribar a tenir els nostres infants si poden 

                                                           
3
 Autor citat per Richard Louv (2005) 

4
 Estudis citats per Richard Louv (2005) 
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gaudir del contacte amb la naturalesa. Així doncs a continuació exposaré tots els 

beneficis que ens aporta el món natural: 

Segons Rosemary Bailey (2010): 

Utilitzar els sentits produeix curiositat ja que en ella hi ha un munt d’estímuls que fa 

que els nens estiguin atents i actius tota l’estona, plantejant també preguntes per 

respondre.  

Aquesta curiositat produeix motivació als infants per aprendre i conèixer més. La seva 

actitud és positiva i és la situació idònia perquè els nens i nenes adquireixin nous 

coneixements. Per arribar a ells hauran d’utilitzar diferents habilitats d’aprenentatge 

que enriquiran el seu desenvolupament. 

El contacte amb el medi natural incita la creativitat, és un bagul amb infinits objectes i 

situacions que estimulen la ment cap al descobriment i el joc creatiu. “Siempre es más 

fácil escribir o pintar cuando se pueden ver cosas que desencadenan ideas”. 

Els nens necessiten natura per un desenvolupament saludable dels seus sentits i també 

per aprendre i crear.  La creativitat existeix sense la necessitat de tenir influències 

naturals, però ho fa a un ritme diferent, més lent (Louv,2005) .  

Rosemary Bailey (2010) també parla de la naturalesa com a espai on enfortir 

l’aprenentatge. En ell es produeixen situacions d’aprenentatge significatives amb 

molta més facilitat a l’aula com per exemple la classificació, la millora de retenció 

d’allò que s’ha après i en ella es poden treballar totes les àrees curriculars. L’autora 

comparteix en el seu article una cita de Eduard 0.Wilson5 “El mundo natural es el 

ambiente más rico en información que las personas alguna vez puedan encontrar”.  

La naturalesa també ajuda a millorar l’atenció. En ella hi ha molts estímuls que poden 

definir un mateix contingut de manera que la ment es pot fixar en cada un d’ells sense 

haver de centrar l’atenció en una cosa en concret tota l’estona, “els alumnes 

necessiten periòdicament descansar la seva atenció directa” i la natura és una eina 

excel·lent.  

                                                           
5
 Autor citat per Rosemary Bailey (2010) 
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La naturalesa ajuda també a reduir l’estrès “las investigaciones han encontrado que 

los factores estresantes tienen menos impacto en todos los niveles de tensiones 

psicológicas cuando las personas tienen acceso a la naturaleza. Esta provee de un 

amortiguador contra los eventos estresantes de la vida”. 

Richard Louv (2005) cita a Andrea Faber i Frances E.Kuo6 en el seu llibre, aquests 

declaren que hi ha estudis que demostren que els nens tenen més capacitat de 

concentrar-se als espais naturals. Per altra banda Louv (2005) també comparteix que la 

natura redueix els símptomes de la hiperactivitat, millora les habilitats cognitives i la 

resistència a experiències negatives i la depressió. Stephen Kellert (1990) també és 

citat en el seu llibre, parla de l’aprenentatge a l’aire lliure i tots els seus avantatges 

com són la millora de la confiança en un mateix, la millora de l’autoestima, de 

l’optimisme, un increment en la independència i també de l’autonomia. Si a més 

aquest aprenentatge es fa amb altres nens i nenes també els ajuda a millorar 

habilitats interpersonals com la cooperació, la tolerància, la compassió, la familiaritat 

i l’amistat.  

Richard Louv (2005) també parla de la importància de l’aprenentatge a través de les 

mans. Cita al professor de neurologia de la Universitat de Stanford, Frank Wilson7, que 

remarca que els humans som éssers que se’ns identifica pel que fem amb les nostres 

mans. El desenvolupament del nostre cervell és gràcies a aquest aprenentatge, gràcies 

al fer a través de les mans i de sentir a través d’elles, “El món no està fet per aprendre 

a través d’un teclat”. 

Segons Sílvia Collado (2012) de la Universitat Autònoma de Madrid  hi ha evidències 

empíriques de que el comportament ecològic dels infants va lligat amb la reva relació 

amb la natura, és a dir, aquells nens que tenen relació diària amb un pati naturalitzat i 

a més participen en cuidar-lo i mantenir-lo tenen comportaments més ecològics que 

altres infants que no han tingut aquesta oportunitat. “Un cert nombre d’investigadors 

afirmen que les actituds positives cap al medi desenvolupades durant els primers anys 

de vida tendeixen a ser permanents i constitueixen un dels factors més importants en 

el desenvolupament del compromís ambiental” (Heras, 2011). Per altra banda Richard 

                                                           
6
 Autors citats per Richard Louv (2005) 

7
 Autor citat per Richard Louv (2005) 
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Louv també comenta que la millor manera de connectar els nens amb la natura és 

connectant-nos nosaltres amb ella. Llegir als nens sobre la natura ajuda a que es 

meravellin amb ella i estimula la imaginació ecològica.  

 

“ Una infància dins de casa o en espais tancats redueix certs perills als infants, però pot 

provocar altres com els problemes de salut psicològics, els riscos de la percepció, el 

concepte equivocat de la comunitat, els riscos en la confiança en un mateix, de 

diferenciar la veritat el perill i la bellesa” (Louv,2005) 

 

2.3 Un pati naturalitzat  

Així doncs des del punt de vista de les mestres, per millorar aquest distanciament del 

medi natural amb el creixement dels nostres nens i nenes, una de les coses que podem 

fer és instal·lar la vegetació al nostre pati per assegurar el contacte diari.  

 

Carme Cols i Pitu Fernàndez són dos mestres amb més de trenta anys d’experiència 

que es van unir per crear la pàgina web “El safareig”8.En aquesta pàgina web els autors 

hi pengen tot tipus d’articles i informació lligada amb la naturalesa i els infants. Un dels 

seus articles redactat per Carme Cols “Organitzar i viure els espais exteriors a l’escola 

dels petits” (Cols, 2007), ens parla de les estructures del pati i la vegetació idònia. 

 

 La mestra recomana una escola en la què hi hagi el màxim d’accessos directes al pati, 

sobretot a les zones de joc dels infants. També parla de la il·luminació del pati, caldrà 

tenir espais de sol per a procurar escalfor a l’hivern i altres espais d’ombra per oferir 

frescor a l’estiu. Aquest espais poden estar creats gràcies a plantes enfiladisses, 

matolls i arbres. El tipus de sòl del pati és important per tenir un bon drenatge de 

l’aigua i poder cultivar-hi bé. S’han de tenir en compte els punts d’aigua perquè els 

nens hi puguin veure, refrescar-se, netejar-se etc i també per tenir-hi accés pel rec. Per 

tal d’estalviar aigua és interessant utilitzar plantes que no requereixin un rec constant i 

que s’adaptin al clima. És molt útil crear camins per tal de delimitar diferents zones de 

joc i oferir desplaçament amb inclinacions o esglaons amb els que millorar la seva 

motricitat. Els arbres poden ajudar a crear aquest espais, els de fulla caduca oferiran 
                                                           
8
 Disponible a: http://www.elsafareig.org/referents/safareig.htm 

http://www.elsafareig.org/referents/safareig.htm
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fulles que cauran i amb les què podran investigar i els de fulla perenne oferiran niu als 

ocells i vegetació tot l’any. Els matolls també poden ajudar molt per tapar estructures 

com baranes i murs, per delimitar espais, disminuir el soroll o suavitzar caigudes.  

 

“Cal dissenyar l’espai amb zones diferenciades, delimitacions, plantes i equipar-lo amb 

mobiliari, materials, estructures per reordenar. És útil tenir molts centres d’interès 

atractius de manera que el gran grup d’infants es divideixi espontàniament en 

subgrups autogestionats” (Cols, 2007). Així doncs aquests espais es poden crear amb 

jardineres, matolls, arbres, plantes, bancs... cada un ha de tenir la seva funció i el seu 

encant. Hi haurà espais per córrer, anar amb bici, jugar amb la sorra, pintar, observar, 

saltar, gatejar, per gronxar-se, per mirar contes, per descansar, etc. Carme Cols en el 

seu article comparteix moltes més alternatives, materials i idees que cada centre ha 

d’adaptar segons les seves necessitats i interessos. Podem trobar informació més 

detallada amb recursos i idees en el llibre El jardí dels secrets de Penny Ritscher. 

 

Tal i com diu Penny Ritscher (2003) en el seu llibre: 

 

 

L’autora distingeix un  seguit de característiques que destaquen la vida al jardí en 

comparació de les estones a l’aula: 

 És un espai ampli que permet més moviment i que els infants es desfoguin. 

 És l’espai per al joc lliure, ja que els adults lideren i dirigeixen menys. Tot i que 

és important que hi hagi una direcció educativa conscient i acurada, ja que el 

joc dels infants depèn de la seva càrrega subjectiva i del context objectiu en el 

que es troben.  

 És un lloc de trobada amb tots els infants. Les experiències compartides 

adquireixen un altre nivell de sentit. 

 És un lloc de contacte amb la natura.  

<<Es tracta d’assumir la direcció educativa dels espais exteriors. Es tracta de crear 

espais exteriors acollidors i bells, espais que afavoreixin no tan sols els moviments 

plens de vitalitat i de risc, sinó també la intimitat i la tranquil·litat. Es tracta, i ara 

toquem el punt sensible, de mantenir els espais exteriors amb la mateixa cura, o 

gairebé, que es dedica als espais interiors.>>  
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I per això la vida al jardí constitueix un recurs educatiu especial i valuós que mereix 

l’atenció professional.  

 

Una manera molt interessant de començar a transformar el pati és implicant els 

alumnes en el projecte. Moltes escoles, tant d’infantil com de primària, han utilitzat el 

projecte de pati com a eix de treball transversal. D’aquesta manera aconsegueixen que 

el canvi sigui significatiu per a ells i comporti un aprenentatge constant, més la 

satisfacció posterior. A Barcelona concretament el maig de 2007 es va publicar el llibre 

“Recuperem els jardins escolars” per l’Equip d’Educació en Valors de l’Institut 

d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest llibre és un recull d’informació i 

experiències d’aquest programa que té per objectiu transformar els patis pobres i 

asfaltats d’avui en dia per oferir als infants un pati naturalitzat, amb estímuls i 

diversificació d’espais d’activitat. El programa ofereix recursos a les escoles per iniciar 

el projecte i les acompanya fins al final d’aquest. Moltes escoles hi han participat i han 

obtinguts resultats molt engrescadors que el mateix llibre comparteix amb els lectors.  

 

Cada pati és diferent i té els seus avantatges i possibilitats, el programa “Recuperem 

els jardins escolars” recomana set espais bàsics per aconseguir un pati educatiu: 

1) Racons: com hem dit anteriorment es poden fer de diferents materials, 

vegetació o estructures i ofereix als infants diferents espais amb diferents 

dinàmiques de joc.  

2) Desnivells: poden ser mòduls o estructures de joc, però és més interessant si es 

poden crear amb el mateix sòl del pati. Oferirà un enriquiment de la motricitat 

dels infants i del joc.  

3) Sorral: ha d’estar situada a un lloc assolellat i requereix cura i manteniment. En 

el sorral els nens juguen, imaginen, creen, omplen, buiden, reparteixen... està 

ple d’aprenentatge. 

4) El sòl: és preferible que el sòl de la major part de la superfície del pati sigui de 

sauló (terra) ja que és més segur de cara a les caigudes dels infants, per altra 

banda també s’hi pot plantar i jugar amb els bassals i el fang quan plou. 

5) La vegetació: la vegetació sempre pot entrar al pati, ja sigui plantant al mateix 

terra o en jardineres. L’hort és un element molt interessant a tenir en el pati. 
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Anteriorment ja hem comentat tots els beneficis de tenir plantes al pati, tant a 

nivell estructural com material.  

6) Les infraestructures i el mobiliari: bancs, taules de pícnic, mòduls de joc, cobert, 

compostador, dipòsit d’aigües pluvials, bujols de recollida selectiva i fonts o 

piques. Evidentment aquests materials han de ser resistents, duradors, segurs i 

ecològics.  

7) Pista: àrea encimentada per practicar esports, a poder ser de color fosc per no 

enlluernar.  

 

A l’escola bressol l’espai mínim per infant en el pati escolar és de 75m2  mentre que 

l’aconsellat és de 300 m2 . En els centres d’educació infantil l’espai mínim és de 150 m2  

i l’aconsellat és de 4m2  per alumne. Si el centre és d’1 línia es recomanen 300 m2  i si el 

centre en té dues es recomana el doble (Equip d’Educació en Valors, 2007). 

 

Si llegim el marc normatiu que regeix la construcció dels patis escolars, a l’apartat de 

jardineria, informa que el sòl ha de ser de sauló i paviment bàsicament. El pati 

d’infantil ha d’estar proper a les aules i separat d’altres patis en cas de conviure amb 

alumnes més grans amb una tanca d’1m d’alçada. Tots els desnivells i barreres de 

protecció exteriors o elements metàl·lics han de tenir proteccions. En el terreny no s’hi 

poden fer embassaments d’aigües ni pot tenir un desnivell molt pronunciat. En el cas 

d’existir vegetació hauran de ser espècies aclimatada a la zona, que no requereixin 

gaire manteniment ni creïn pol·len o siguin freqüentment al·lèrgiques.  

 

No hi ha més normativa existent avui en dia refent a la construcció dels patis de les 

escoles. Tot i així Carme Cols (2000) recomana tenir en compte la normativa europea 

de parcs i jardins.  

 

Aleshores tenint en compte el pes educatiu que té l’estona del pati; la importància del 

contacte diari amb la naturalesa; els beneficis que aporta als infants poder gaudir d’un 

pati naturalitzat; els diferents recursos que tenim en línea i la normativa actual de 

construcció de patis escolars el meu estudi es centra en  descobrir i visitar diferents 

projectes de patis naturalitzats, analitzar els diferents elements que els constitueixen i 
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crear un recull d’idees que ajudin a iniciar nous projectes de transformació o millorar-

los.  

 

3. Treball de camp 

3.1 Entrevistes a mestres 

Per fer les entrevistes a totes les escoles m’he traslladat al centre i municipi on estan 

situades adaptant-me al calendari i l’horari de cada una d’elles. Sempre he dut un guió 

de l’entrevista que he mostrat a totes les mestres que m’ho han demanat i l’entrevista 

l’he enregistrat amb la gravadora del mòbil. Posteriorment he fet la visita a l’escola i 

concretament al pati on he pogut fer totes les fotos necessàries. A part he fet 

fotografies als patis per poder crear posteriorment la proposta de model.  

 

3.1.1. Instruments de recollida de dades, l’entrevista. 

 

 

1. Quants anys té l’escola? 

2. Quants anys fa que ets membre de l’equip docent? 

3. Quina visió teniu sobre el temps que passen els nens durant l’estona del pati? 

4. Quina valoració teniu del pati com a espai d’activitat en la qual participen els  

nens al llarg de la seva estància?  

5. Quan podem dir que un pati és educador? 

6. Creus que és important que els infants creixin en contacte amb la naturalesa? 

Per què? 

7. Heu creat algun projecte destinat al pati? 

8. Quins objectius té? 

9. Com l’heu fet? Heu seguit alguna normativa? 

10. Amb qui heu col·laborat per crear-lo? 

11. Quins materials heu utilitzat? Per què? D’on els heu tret? 

12. Quina valoració en feu? 

13. Quin missatge donaries a una escola que es volgués animar a transformar el 

seu pati? 
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Figura 1. Entrevista a les mestres 

3.1.2 Anàlisi dels resultats 

 

ÍTEMS DE VALORACIÓ OPINIÓ DELS ENTREVISTATS 

La importància educativa del 

temps que passen els infants al 

pati. 

- Pensem que el temps que passen a l’exterior és el mateix temps 

que passen a l’interior, ho hem aconseguit connectant els dos 

espais de manera que hi puguin passar tot el temps que vulguin. 

Les portes sempre estan obertes per convidar a prioritzar 

l’exterior, tot i que l’interior també té la seva funció d’acollida i 

espai de trobada amb les famílies.  

- La mateixa importància que el temps que passen els nens dins de 

l’escola. 

- No tenim una estona de pati en concret sinó que el pati forma 

part de l’escola i dels espais on viuen els nens i nenes el dia a dia. 

- No tenim cap estructura de temps, per tant els nens poden anar 

al pati quan volen i hi ha un diàleg entre l’espai interior i 

l’exterior.  

El pati com a espai d’activitat  - És un 10 en tots els sentits perquè no ens cal fer experimentació 

ja que experimenten amb el que veuen, veuen els canvis 

estacionals, senten les olors sense haver de tallar res, fan 

psicomotricitat al seu ritme i és un espai on poden passejar i 

gaudir a l’aire lliure.  

- Té la mateixa importància que els espais interiors i va molt 

relacionat amb el que l’adult ofereix a l’espai exterior i l’actitud 

que té aquest adult que acompanya.  

- No li diem pati sinó jardí on els infants poden descobrir l’espai 

exterior. 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, la 

psicomotricitat es fa al jardí; cadascú avança al seu ritme amb 

respecte a la individualitat; hi ha un gran espai d’observació per 
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les mestres sense les limitacions que hi ha a l’aula. 

- Un espai d’experiència que l’espai interior no t’ofereix. Ofereix 

sensació d’unitat i una experiència integral pel nen. No cal cap 

projecte concret perquè el propi jardí ens alimenta.  

Un pati educador - Un pati és educador quan està pensat però sobretot amb una 

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

pensat, organitzat i discutit acceptant que no totes els membres 

estaran en el mateix nivell de discussió.  

- Quan s’ofereix 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. 

- Quan es tenen en compte les capacitats i objectius que es poden 

treballar al pati i hi ha un acompanyament. Aquest 

acompanyament es pot fer fixant punts concrets on se situen les 

mestres i són referents pels infants i mentre alhora observen i 

acompanyen el joc.  

- Quan no és un espai acadèmic; quan se l’entén com a jardí i no 

com a pati; quan hi ha una mirada de recerca per part de les 

mestres tenint en compte què els aporta el jardí a elles, què li 

aporta a l’infant, quines recerques pot fer, quina riquesa de 

material li aporta i quines oportunitats d’aprenentatge té.  

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.  

- És vital, 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.  
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- Si, totalment. El contacte amb la natura t’aporta la interiorització 

del que vius, percepció de l’entorn global, oportunitats de relació 

i aprenentatges diferents i enriquidors. Els nens tenen dret i les 

educadores 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.   

Com es transforma el pati? - Hem intentat oferir la major varietat possible d’elements, 

naturals i no naturals i en consonància entre ells. La normativa 

s’ha tingut sempre en compte i s’han tingut en compte els reptes 

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

espai on es puguin amagar. No és un espai que estigui acabat, 

intentem assolir dia a dia aquestes elements bàsics.  

- Vam estar observant molt de temps el ritme i interès de joc dels 

infants; vam fer formacions i vam participar en projectes de la 

generalitat (Projectes d’innovació)  

- Nosaltres quan vam entrar ja teníem el disseny del jardí fet 

perquè ja buscaven aquest espai. El que vam fer és 

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

sense plàstics, afegint plantes, estructures i elements de fusta i 

l’hort. El sistema de reg automàtic ens ajuda molt a mantenir-lo 

dia a dia.  

- Revisant la pròpia pràctica amb l’infant, inspirant-nos en autors 

com Loris Magaluzzi i Emmi Pickler, revisant des del detall més 

petit fins el més complex.  

Amb qui es col·labora per fer 

el canvi? 

- Amb la comunitat educativa, sobretot les famílies; els adolescents 

d’escolarització compartida de l’Ajuntament que col·labora amb 

el manteniment; la normativa que marca el departament 

d’educació, perquè la prioritat és la seguretat dels nens; 

l’Ajuntament de Palafrugell des de diferents àrees; la cooperativa 
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que gestiona el servei del centre i l’equip docent.  

- Amb famílies, educadors, professionals, assessoraments, 

formació, veïns i l’entorn de la ciutat. 

- Amb l’assessorament de la Carme Cols, el Projecte d’Innovació de 

la Generalitat i el Projecte d’Escola verda. Una part de l’equip 

docent participa cada any a l’assessorament d’Escola Verda 

perquè tothom entengui i estigui integrat en el projecte. 

- Sobretot amb la implicació de les famílies, l’ajuntament també 

ens ajuda moltíssim i ens recolza, el propi equip docent i amb 

l’assessorament d’especialistes. Les famílies són co-creadores de 

manera que els pares se senten molt implicats perquè sense ells 

no seria és possible. Sempre has de tenir la col·laboració d’algú 

que en sap més que tu i després es fa la pròpia creació amb les 

diferents aportacions.  

Materials que s’utilitzen - Hi ha tota una part de recerca per part de l’equip: troncs, plantes, 

pedres, etc. Dediquem una part del nostre temps lliure valorant 

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. 

- Hi ha materials naturals que hem obtingut nosaltres mateixos i 

altres que hem obtingut de donacions i regals de la comunitat 

educativa com tubs de plàstic, troncs, arbres, plantes, etc. Les 

famílies se’l senten molt propi i el cuiden molt.  

- Materials naturals reciclats, comprats o donats per famílies. No 

comporten una despesa econòmica molt elevada perquè el 

mateix jardí ja és una font de recursos inesgotable.  

- Materials naturals, fent servir el sentit comú.  

Missatge destinat a altres 

equips docents que ho vulguin 

fer 

- Engrescar a tothom que pugui tenir un espai de natura perquè es 

deixaria de tenir conflictes, malentesos entre l’equip docent i 

oferiria tranquil·litat a tothom. La mirada cap a l’infant és diferent 

quan es té en compte l’espai exterior perquè hi ha molta més 
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comunicació i pactes amb ell per poder estar-hi amb harmonia.  

- El més important és la il·lusió i la dedicació; cal observar als 

infants amb una mirada de complicitat; cal involucrar a l’equip 

docent, a les famílies i a les criatures; s’ha de tenir molt en 

compte el temps perquè el pati no es transforma d’un dia per 

l’altre, finalment és important informar-se i formar-se per 

aconseguir-ho, perquè el pati forma part de l’escola i el canvi de 

mirada ajudarà a integrar-lo.  

- Que visitin altres estones que hagin viscut aquest procés i 

implicar a les famílies i infants. 

- Anar a l’arrel de la base del projecte educatiu que es vol, cap a on 

es vol caminar? Tenir en compte a l’infant com a protagonista del 

seu joc tenint en compte tot el que comporta. No fer un projecte 

“bolet” sinó treballar en profunditat i en relació amb tota la resta 

d’aspectes que afecten al dia a dia de la llar d’infants, tot és una 

xarxa i està connectat. Implicar a les famílies i la comunitat 

educativa amb ganes i il·lusió. Hi ha d’haver una relació entre 

canvi i continuïtat, no es poden fer projectes trimestrals o anuals 

simplement perquè des de fora es vegi que hi ha un treball 

darrere. Això només passa si les famílies estan a fora, en canvi si 

les famílies estan a dintre formaran part del canvi i entendran el 

procés en tot moment.  

 

Figura 2. Anàlisi dels resultats de les entrevistes als mestres 

      

 3.2 Entrevistes a especialistes 

Les entrevistes a els especialistes també les he fet presencials i amb gravadora, 

traslladant-me al domicili de cada un d’ells, excepte la del Gerard Corriols que va ser 

enviada i contestada per via mail.  

 

3.2.1 Instruments de recollida de dades 

A Montserrat Casanova, psicopedagoga: 
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Figura 3. Entrevista a Montserrat Casanova, psicopedagoga 

 

A Gerard Corriols, pedagog:  

 

 

Figura 4. Entrevista a Gerard Corriols, pedagog 

 

1. A què et dediques? 

2. Quina experiència docent tens? 

3. Com és el pati del teu institut? 

4. Creus que podria millorar? 

5. Com valores l’estona de pati que tenen els infants cada dia? 

6. Un pati pot ser educador? Quan o com? 

7. Creus que és important que els infants creixin en contacte amb la naturalesa? 

Per què? 

8. Coneixes autors que defensin el contacte amb la naturalesa com a benefici o 

essència en el desenvolupament dels infants? 

9. Quin missatge donaries a un equip de mestres que es volgués animar a 
transformar el seu pati? 

 

 

1. A què et dediques? 

2. Quina experiència docent tens? 

3. Com valores l’estona de pati que tenen els infants cada dia? 

4. Un pati pot ser educador? Quan o com? 

5. Creus que és important que els infants creixin en contacte amb la naturalesa? 

Per què? 

6. Coneixes autors que defensin el contacte amb la naturalesa com a benefici o 

essència en el desenvolupament dels infants? 

7. Quin missatge donaries a un equip de mestres que es volgués animar a 
transformar el seu pati? 
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A Carme Cols, mestra jubilada:  

 

 

1. Quants anys has treballat de mestra? 

2. Sempre has treballat a la mateixa escola? 

3. Actualment quina és la teva dedicació educativa? 

4. Per què? 

5. Com valores l’estona de pati que tenen els infants cada dia? 

6. Un pati pot ser educador? Quan? O Com? 

7. Creus que és important que els infants creixin en contacte amb la naturalesa? 

8. Creus que la majoria d’escoles tenen en compte aquesta necessitat? 

9. Coneixes iniciatives d’escoles que vetllin per un pati naturalitzat? 

10. Quina normativa s’ha de tenir en compte a l’hora de transformar el pati? La 

naturalesa té límits per entrar a l’escola? Què en penses dels materials 

homologats? 

11. D’on poden aconseguir els materials les escoles? Quins en recomanes? 

12. Amb qui poden treballar conjuntament les escoles per transformar el pati? 

13. Com t’imagines un pati ideal? 

14. Quin missatge donaries a una escola que es volgués animar a transformar el 

seu pati? 

 

 

Figura 5. Entrevista a Carme Cols, mestra i especialista en jardineria 

 

3.2.2 Anàlisi dels resultats 

 

ÍTEMS DE VALORACIÓ OPINIÓ DELS ENTREVISTATS 

La importància educativa del 

temps que passen els infants al 

pati. 

- L’estona del pati és dels pocs espais privilegiats de l’educand on 

teoria pot fer allò que vulgui, ser ell/a mateix/a, jugar sol o 

acompanyat, reflexionar, riure, moure’s, observar, descobrir... 

- Hi ha una cultura de l’esbarjo, a dins es treballa i a fora no. El 
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trobament de les mestres és molt bo però falten bancs i càmeres 

per observar. Per altra banda sembla que educadors i nens 

esperen una proposta. S’ha d’aprendre a conquistar l’espai sense 

consignes.  

- En general no s’entén com un espai educatiu i justament és on 

espai on es podria educar en molts aspectes.  

Un pati educador - El pati hauria de ser un espai pedagògic més, una aula més, 

farcida de recursos, a poder ser naturals, que permetessin educar 

a partir de la descoberta i del contacte directe amb plantes, 

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. 

- 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. 

- Amb el contacte amb la natura “desestructurada”, sense 

prohibicions i on es pugui investigar i aprendre fent.  

La importància del contacte 

amb la naturalesa 

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. El retorn del vincle 

amb la natura pot estalviar problemes de salut, socials i educatius 

a l’infant si a través d’aquesta aconseguim reeducar els sentits, 

hàbits i costums propis de la nostra espècie.  

- És fonamental pel seu desenvolupament, la seva salut i el seu 

equilibri personal. Un contacte on es pugui tocar, investigar, 

olorar i aprendre.  
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Com es transforma el pati? - No hi ha una normativa concreta però hi ha consells de la 

generalitat. S’ha de seguir la normativa de parcs i jardins i 

sobretot el sentit comú. Tot ha d’estar molt pensat.  

Amb qui es col·labora per fer 

el canvi? 

- Amb la comunitat educativa, col·laborant i pactant. Els pares 

sobretot amb debat, diàleg i implicació.  

Materials que s’utilitzen - 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.  

El pati ideal - 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.  

Missatge destinat a altres 

equips docents que ho vulguin 

fer 

- 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.  

- 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.  

 

Figura 6. Anàlisi dels resultats de les entrevistes als especialistes 
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4. Proposta de model 

La proposta de model que presento adjuntada al treball és un esborrany del que 

m’agradaria que fos un document informatiu i incitador per fer un canvi de pensament 

del pati de les escoles. Degut al poc temps que he tingut i a la dedicació que li vull 

donar a aquest document no puc ni vull afirmar que és el definitiu. M’agradaria 

aprofitar els comentaris constructius i les recomanacions que em donin els membres 

del jurat i tots els professionals que he conegut i amb qui compartiré aquest esborrany 

per fer-ne un de definitiu i acabar publicant-lo si és possible.  

 

5. Conclusions 

 

Per concloure el meu treball el primer que vull dir és que he gaudit molt fent-lo alhora 

que he après a fer un treball amb cara i ulls, això em servirà per tota la vida. 

 

A trets generals crec que he complert tots els objectius que em vaig proposar quan 

vaig iniciar el treball, alguns amb més profunditat que altres però tots els he tingut en 

compte. La inquietud que em va fer arribar a escollir la temàtica va ser el 

desconeixement del que significava el trastorn per dèficit de naturalesa. Aquesta 

denominació la vaig veure per primera vegada per Internet i em va crear molts dubtes i 

inquietuds que m’han portat a aquest treball. Em vaig comprar el llibre Last child in 

woods de Richard Louv (2005) i vaig entendre el significat d’aquesta denominació. A 

partir d’aquí vaig buscar més fonts bibliogràfiques que complementessin les raons de 

la importància del contacte amb la naturalesa i per Internet i a la biblioteca del 

Campus Mundet vaig trobar molta informació, molta més de la que m’esperava. Vaig 

haver de triar i decidir què era el que més m’interessava pel meu treball. Alguns 

d’aquests documents em van remetre a escoles, projectes de ciutat i de barris que 

dediquen la seva mirada educativa a un espai tant important com el pati, que moltes 

vegades es transforma en jardí. També vaig descobrir la pàgina web El safareig de la 

Carme Cols i ràpidament vaig veure que havia de conèixer aquesta persona i nodrir-me 

dels seus coneixements. Així doncs vaig poder contactar amb ella i fer una entrevista. I 

gràcies a la Carme, que em va aconsellar visitar quatre llars d’infants en concret, vaig 
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poder veure i documentar jardins fets realitat. Entre tots els especialistes he recollit un 

munt d’informació, també referent a les normatives ja que era un tema que 

m’inquietava. Així doncs per tots aquests motius crec que he assolit de manera 

gratificant els objectius de recerca que m’havia plantejat inicialment.   

 

De totes maneres quan un dubte és resolt sempre n’apareix un altre de nou, és per 

això que no tinc una sensació de satisfacció complerta ja que ara tinc ganes de saber i 

investigar noves línies de recerca com, per exemple: com implicar a les famílies en la 

creació i manteniment del jardí; la creació de materials educatius pel jardí per part del 

propi equip docent o comunitat educativa; els beneficis físics i psicològics del contacte 

amb la naturalesa; com treballar la psicomotricitat amb els elements del jardí; art al 

jardí, etc.  

 

Per altra banda també vull valorar els meus objectius personals. Entre ells volia tenir 

en compte els meus interessos a l’hora d’escollir el tema i crec que anteriorment ja he 

mostrat que el camí per arribar a aquest treball el va marcar la meva motivació i 

interès. Però quan un tema t’agrada molt a vegades també vols arribar a fer molt 

sense tenir present la realitat de recursos que tens en mà, és per això que vaig decidir 

plantejar-me l’objectiu de no ser ambiciosa i marcar uns objectius concrets i assolibles. 

Sempre l’he tingut present perquè aquest és un error típic en la meva personalitat i 

per aconseguir-lo he hagut d’anar modificant el meu treball. En primer lloc volia dirigir 

la temàtica cap als beneficis que aporta als infants un contacte regular amb la 

naturalesa. Després vaig veure que era massa ampli i que no podria fer-ho. Així doncs 

vaig decidir centrar-ho en un espai físic de l’escola, el pati. Em vaig centrar en patis 

dels nens i nenes de 0 a 6 anys, però aleshores vaig descobrir que ja hi havia un 

projecte a Barcelona que es diu Recuperem els jardins escolars i en el qual hi han 

participat moltes escoles d’educació primària però molt poques llars d’infants. Va ser 

en aquell moment quan vaig decidir centrar el meu treball únicament en els patis de 

les llars d’infants, ja que tampoc hi havia masses publicacions al respecte. Per acabar 

només em falta tornar a dir que he complert molt satisfactòriament l’objectiu personal 

de gaudir de l’aprenentatge i de la descoberta, ha estat una gran experiència per a mi. 

I ara només em queda assolir l’últim objectiu personal que em queda: exposar i 
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redactar el meu treball amb seguretat, coneixement i motivació. Segur que ho podré 

aconseguir!  
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      7. Annexes 

 

7.1 Procediment del treball 

Període Tasques a realitzar Objectius 

Març de 2015 Decisió del tema i 

estructura del treball. 

- Tenir en compte els meus interessos a 
l’hora d’escollir el tema 

- No ser ambiciosa i marcar uns objectius 
concrets i assolibles 
 

Abril de 2015 Primera tutoria general 

Primera tutoria individual 

Creació del marc teòric i 

justificació del treball 

- Cercar i comprendre el significat de la 
nova denominació “trastorn per dèficit 
de naturalesa”. 

- Trobar bibliografia que documenti la 
importància del pati i del contacte amb 
la naturalesa en el desenvolupament 
dels infants. 

- Documentar-me sobre les normatives de 
construcció de patis i materials 
pertinents.  

- Gaudir de l’aprenentatge i la descoberta 
 

Maig de 2015 Visita als centres escolars 

Realització d’entrevistes 

Anàlisi de la part pràctica 

Redacció del document 

- Estudiar projectes d’escola, barri o 
ciutats que hagin treballat la temàtica i 
puguin fer aportacions al treball. 

- Contactar amb persones enteses en el 
tema, ja sigui per dedicació o per 
coneixements.  

- Fotografiar,cercar i documentar imatges 
que puguin ser útils per a una guia 
pràctica d’idees per començar una 
naturalització del propi pati.  

- Gaudir de l’aprenentatge i la descoberta 
- Exposar i redactar el meu treball amb 

seguretat, coneixement i motivació  

Juny de 2015 Presentació del treball 

final 

- Exposar i redactar el meu treball amb 
seguretat, coneixement i motivació  

 

 

7.2 Entrevista a Gerard Corriols 

 

- A què et dediques? 
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Em dedico a la consultoria en formació i comunicació, sempre que sigui 

possible en benefici de la sostenibilitat pedagògica, social i ambiental. 

 

Quina experiència docent tens? 

La meva experiència es va iniciar en l’àmbit de l’educació en el lleure i poc 

després va cristal·litzar en la dinamització i la coordinació d’activitats 

socioculturals i educatives en diversos ajuntaments i institucions del tercer 

sector. Ara ja fa 14 anys que em dedico professionalment a aquest àmbit, tot i 

què ara intento dedicar-me més en exclusiva a la consultoria i a 

l’assessorament així com a la formació per tal de poder compartir el meu 

aprenentatge. Responent a la pregunta, estrictament com a docent fa uns sis 

anys que m’hi dedico, tot i que la meva tasca prèvia d’educador i de 

dinamitzador porta implícit un pes pedagògic important i en això m’hi dedico 

professionalment des de fa catorze anys.  

 

- Com valores l’estona de pati que tenen els infants cada dia? 

L’estona del pati és dels pocs espais privilegiats amb els quals compta avui 

l’educand, ja que els infants es troben sobresaturats d’activitats i de 

coneixements didàctics, tant dins com fora de l’escola, que no tenen per què 

ser del seu interès, de manera que s’avorreixen fent activitats que queden lluny 

d’allò que els hi demana el cor. Durant l’estona del pati l’infant en teoria pot fer 

allò que vulgui, ser ell/a mateix/a, jugar sol o acompanyat, reflexionar, riure, 

moure’s, observar, descobrir... Tanmateix, sovint les opcions que ofereix el pati 

es veuen limitades als gronxadors o a imitar el que fa la resta en comptes 

d’expandir la creativitat. L’ideal seria que la majoria de patis escolars 

comptessin amb hàbitats naturals amb els que poder gaudir l’anhel de la 

connexió innata amb la natura que té l’infant, de manera que el pati sigui una 

estona amb sentit per aquests.  

 

- Un pati pot ser educador? Quan? Com? 

Quan parlem del pati a l’actualitat estem acceptant el model d’escola establert 

on, tot i que s’està avançant a un bon ritme envers una nova conceptualització 



34 
 

més pedagògicament coherent, encara continua sent un espai d’esbarjo per tal 

que l’infant pugui desconnectar de tota la càrrega curricular de dins les aules. El 

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

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

contacte directe amb plantes, 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. Sortosament, val a dir que a l’etapa de l’educació infantil 

de 0 a 3 anys, el fet de no comptar amb un currículum rígid establert ens 

permet adaptar els continguts didàctics i l’espai a les necessitats educatives de 

l’infant així com al projecte educatiu del centre de manera que es poden 

treballar perfectament les intel·ligències múltiples a partir d’un 

acompanyament no directiu que prioritzi la diversitat d’interessos que li va 

sorgint a cada infant a mida que interactua i descobreix la riquesa que hi hauria 

d’haver en un pati escolar que hauria d’esdevenir, com a mínim, en un espai de 

docència complementari a les aules.   

El pati permet disposar d’un espai on tots els perfils poden trobar el seu espai, 

aquells infants més dependents de les relacions socials, tindran el seu espai per 

esplaiar-se jugant o xerrant amb els seus iguals i aquells que després de passar 

tantes hores tancats i envoltats de gent i estímuls didàctics necessitin un espai 

d’introspecció i tranquil·litat també l’haurien de poder trobar en el pati escolar.  

Així doncs, al meu entendre, la potencialitat educativa del pati escolar és 

indiscutible, bàsicament perquè habitualment s’hi juga, i quan es juga  s’aprèn 

molt i millor; d’altra banda, el simple fet d’oferir a l’infant un espai en el que 

aparentment pot fer allò que li vingui de gust, ja hem creat un escenari idoni 

que permeti un aprenentatge significatiu per aquest, sense manuals ni 

restriccions que li limitin la personalitat. Que el pati sigui més o menys educatiu 

dependrà d’una banda dels elements que aquest aixoplugui i, de l’altra, de 

l’excel·lència en l’acompanyament pedagògic que es porti a terme.  
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- Creus que és important que els infants creixin en contacte amb la naturalesa? 

Per què? 

Els infants, com qualsevol altre mamífer, neixen amb ganes de jugar i en plena 

sintonia amb allò que som: natura. Aquest fenomen, la biofília, es pot 

comprovar amb l’admiració innata que sentim des que naixem per totes les 

formes de vida ja que això és un requisit imprescindible si ens volem garantir la 

supervivència, amb l’afegit que en el cas dels animals humans també ens ajuda 

a trobar i entendre el sentit de la vida a l’adonar-nos d’allò què hem vingut a 

fer a la Terra, sempre i quan i de manera conscient, es faci mitjançant una 

relació harmònica basada en l’ajuda, la cura i la cooperació amb la resta 

d’éssers vius, ens podem autorealitzar trobant un profund sentit a la nostra 

existència. 

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, així com també tots els coneixements didàctics que es vulguin, 

sempre i quan, es faci un acompanyament holístic i inclusiu, que contempli 

l’interès de l’infant i sigui a partir d’aquest que es van treballant els continguts 

curriculars recorrent al context que ens ofereix la natura. El retorn del vincle 

amb la natura pot estalviar problemes de salut, socials i educatius a l’infant si a 

través d’aquesta aconseguim reeducar els sentits, hàbits i costums propis de la 

nostra espècie.  

 

- Coneixes autors que defensin el contacte amb la naturalesa com a benefici o 

essència en el desenvolupament dels infants? 

Un dels anomenats pares de la pedagogia, Rosseau, precisament destaca per la 

seva aposta revolucionària per l’educació naturalista, tant pel que es refereix al 

deixar fer a l’infant com també al contacte amb la natura. De fet, al llarg de la 

història, gairebé tots els corrents que han ofert pedagogies actives i no 

directives com ara Dewey, Tolstoi, Montessori, Decroly, Ferrière, Freinet; o bé 

els nostrats Rosa Sensat amb l’Escola del Bosc o en Pere Vergés amb l’Escola 

del Mar en són clars exemples del llegat pedagògic naturalista amb el que 

compten al nostre país, de manera que és incomprensiu que s’hagi anat 
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perdent. Sortosament, existeixen tendències pedagògiques contemporànies 

que aposten clarament pel contacte dels infants amb la natura i en fan 

d’aquesta el fil conductor del procés educatiu, alguns exemples són la 

pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner; el mètode de l’Emmi Pikler; 

L’ecopedagogia de Paulo Freire; la pedagogia del cargol que convida a 

recuperar la lentitud i a valorar les petites coses de la vida; l’educació 

humanitària que està molt instaurada als Estats Units i que vetlla de forma 

integral tant pels drets humans, pel medi ambient, així com per la protecció 

animal; les escoles del bosc com a evolució de les anomenades escoles lliures; 

així com moltes altres tendències emergents que poc a poc es van fent un espai 

a mida que la societat es va conscienciat de la importància que té la natura i de 

tot el que s’estan perdent els infants tancats tot el dia entre quatre parets.  

  

- Quin missatge donaries a un equip de mestres que es volgués animar a 

transformar el seu pati? 

Cal trencar la barrera psicològica de reduir l’acció educativa només a l’aula o a 

espais específics pel fet educatiu, som natura i la missió dels educadors i 

educadores consisteix en acompanyar als infants cap a la felicitat, la qual 

s’assoleix amb autonomia, sentit crític i, sobretot, amb generositat tant entre 

els membres de la nostra espècie com entre la resta d’espècies animals i éssers 

vius de qualsevol tipus. La natura ens ho ofereix tot i només ens demana 

respecte i empatia, ens regala un espai ideal que facilita la tasca docent 

permetent que s’eduquin tots els coneixements i valors que ens proposem. 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.  

Moltes gràcies Gerard!!! 

Gràcies a tu, Georgina per aportar aire fresc a l’educació!!  
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7.3 Imatges realitzades durant les entrevistes a les escoles 

ESCOLA BRESSOL BELLUGUETS (Palafrugell) 
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ESCOLA BRESSOL J.M CÉSPEDES (Sant Adrià del Besòs) 
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ESCOLA BRESSOL MONTFLORIT (Cerdanyola) 
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ESCOLA BRESSOL PI DEL SOLDAT (Sant Pol de Mar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


