
Paviments exteriors.
Orientacions que ens ajuden a 
millorar la vida a l’espai exterior

Document elaborat per:
Josep Fernàndez i Carme Cols
www.elsafareig.org
jfernanq@xtec.cat
ccols@xtec.cat



EBM El Serralet de Torrelles de Llobregat



OBSERVACIÓ:
Necessitat de canvi del 
parterre i dels materials.

EBM Cavall Fort de Sant Cugat







• S’ha tret el cautxú i davant la sala dels més 
petits s’ha posat fusta.

• Per motius econòmics, la posada de fusta es fa 
en vàries fases.

• S’ha fet l’opció de separar la zona dels nadons 
amb una petita muntanyeta amb arbustos i grans 
còdols.



El cautxú no ens permet plantar. És brut 
i amb el temps es deforma.

És molt car i demana manteniment.



Traient el cautxú hem creat un ambient amb moltes possibilitats. Hem pogut 
plantar, hem creat delimitacions amb jardineres.  L’espai amb les plantes 
distribueix les propostes.



EBM Céspedes Sant Adrià del Besos











• Desestimem el cautxú per la seva dificultat higiènica.  

• Quan plou tarda molt a assecar-se i quan fa sol absorbeix tanta 
escalfor que no permet utilitzar l’espai perquè el terra crema.

• Normalment està instal·lat en els porxos i als infants nadons i mitjans 
que encara no caminen els queden tenyides les mans i les robes. 
Hauríem de saber molt bé quin tint conté i el seu grau de toxicitat.

• Quan s’utilitza sota els gronxadors o estructures semblants, 
acostuma a barrejar-se amb el sauló i genera un efecte contrari a la 
protecció.

• La seva estètica no és fàcil d’harmonitzar en un entorn natural.

• Més informació en els apunts que hem entregat 

El cautxú està present a moltes escoles com a material tou per protegir 
els infants de les caigudes. Però els inconvenients que observem i el 
seu progressiu deteriorament amb el pas del temps ens aconsellen
descartar-lo.



La gespa és cara i difícil de mantenir. HI ha altres plantes 

entapissants més indicades i més sostenibles que la gespa.
Descartem la gespa artificial que dóna una problemàtica similar a 
la del cautxú.



Algunes plantes entapissants  
sostenibles i que toleren ser 

trepitjades 



Proposem la lippia que, combinada amb altres plantes, 
pot ser una bona opció . No cal segar-la.







La Dichondra tampoc cal segar-la,

es pot trepitjar i resisteix les secades.





Alguns exemples de transformació



El porxo, l’espai davant de l’estança, és 
un espai que podem utilitzar per fer 
activitats de vida quotidiana, on les 
taules ens ajuden i faciliten que els 
infants i els adults puguem organitzar 
situacions com menjar la fruita, berenar, 
dinar, treballs en petits grups...

Ha de ser un lloc que es pugui netejar 
bé i que pugui tenir continuïtat amb el 
paviment interior.



EBM Céspedes Sant Adrià del Besos 



EBM Xiquets i Xiquetes de Valls



EBM L’Esquirol de Barcelona



EBM de L’Arbós



Un cop ens allunyem d’aquest primer espai en contacte 
amb les sales de joc, podem començar a treballar les 
superfícies de terra amb diferents materials i 
geometries, sorres, graves, terra vegetal o jardí... Són 
paviments que poden formar part de porxos i jardí
creant àrees que generen diferents ritmes de moviment 
i d’activitats.







Als límits de la fusta, 
del ciment o d’altres 
paviments, podem 
sembrar una 
combinació de plantes 
entapissants rústiques 
com la Lippia, 
Dichondra, etc.

També es poden 
delimitar amb arbustos



Podem pensar moltes combinacions  amb fusta





















Esperem que la presentació pugui ajudar a 
fer possible espais sostenibles i rics de 
possibilitats amb harmonia amb la natura com 
a aposta pedagògica.

Per qualsevol consulta podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres:
www.elsafareig.org
www.facebook.com/carmecols
www.elnousafareig.wordpress.com


