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L’educació per a la sostenibilitat és un procés permanent en el qual els 

individus i les comunitats coneixem i prenem consciència del nostre entorn 

proper, i així som capaços d’actuar per a millorar-lo i protegir-lo. 

 

Als centres educatius, un dels espais que convida a conèixer i analitzar la 

realitat propera és el pati. El pati és l’entorn més proper on podem iniciar 

propostes per a l’acció, compartides i participatives. 

 

Aquest document és un recull d’idees, reflexions i propostes que pretenen 

fer-nos repensar el pati escolar, per convertir-lo en un element facilitador 

d’aprenentatges.  
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el pati: espai per a la sostenibilitat 
I N T R O D U C C I Ó  

ALGUNES IDEES CLAU 

De l’article La importància del pati escolar. Com els patis escolars poden contribuir a l’educació ambiental, 

de Raquel Heras, n’extraiem algunes idees i conceptes que ajuden a entendre i posar en valor tot el 

treball que es presenta a continuació.  

Les idees principals són les següents: 

- El contacte continuat amb l’entorn natural durant la infantesa té beneficis en la salut física i 

mental.  

 

- Funció educativa de la transformació del pati i relació amb l’educació ambiental: 

El projecte de pati permet treballar de manera globalitzada els eixos transversals de l’educació 

per a la ciutadania, l’educació ambiental i l’educació per a la salut, a més d’aspectes concrets de 

l’àrea del coneixement del medi natural, social i cultural. 

 

- Fer partícips els alumnes del procés de transformació del pati tenint en compte les seves opinions 

respecte a com volen aquest espai exterior, contribueix a assolir la fita ambiciosa de l’educació 

ambiental, que és formar ciutadans que tinguin una comprensió àmplia de la realitat i estiguin 

capacitats per a prendre decisions i tenir una participació activa en la societat.  

 

- Com més espais diferents creem al pati, més diversificarem i enriquirem les possibilitats del joc 

lliure, creatiu i cooperatiu. 

 

- Naturalitzar els patis és una eina de la qual podem disposar per a aconseguir un compromís més 

gran de les futures generacions amb el medi ambient. 

 

- El pati i el currículum: 

o  Primària: Permet treballar de manera globalitzada els eixos transversals de: 

 Educació per a la ciutadania (participació, implicació en el projecte i treball 

cooperatiu). 

 Educació ambiental (foment d’actituds i accions que afavoreixin la relació amb 

l’entorn). 

 Educació per a la salut (promoció d’hàbits i comportaments saludables). 

 Aspectes concrets de coneixement del medi natural, social i cultural. 

 

o Educació Infantil: Tots els objectius són assolibles amb el treball a l’aire lliure i totes les 

capacitats es poden treballar a l’exterior si podem disposar d’un “pati transformat”.  

 

 

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3642/Importancia-pati-escolar.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3642/Importancia-pati-escolar.pdf?sequence=1
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MÉS REFLEXIONS I CONCEPTES IMPORTANTS 

De l’informe breu Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives, de IPA Espanya, Associació 

Internacional pel Dret dels Infants a Jugar, publicat per la Fundació Jaume Bofill, n’extreiem altres idees 

i conceptes que ajuden a contextualitzar el treball realitzat. 

Les idees principals són les següents: 

- Si l’escola ha evolucionat com a institució, i ha anat creixent i adaptant els continguts curriculars a 

les necessitats educatives que es derivaven de l’avenç de la societat, els estudis sobre el 

funcionament del cervell i els processos d’aprenentatge, per què els seus patis es mantenen en el 

passat? 

 

- Fins i tot, encara avui, les teories i experiències de Froebel i Montessori, referides als patis com a 

espais naturals a l’aire lliure, ens poden semblar absolutament innovadores: per a aquests dos 

grans mestres, els patis prenen rellevància educativa com a entorns de joc on entendre l’espai i la 

seva relació amb el món i on estimular i afavorir els aprenentatges. 

 

- El document de Criteris per a la construcció de nous edificis escolars, publicat pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, parla de dos metres quadrats per alumne en espais 

exteriors. És suficient? 

 

- Ens trobem actualment amb patis cada cop més precaris en espais, dissenys i equipaments; sovint 

poc confortables i estimuladors i molt allunyats de la natura, sobretot a les grans ciutats. De fet, 

sembla que el pati poques vegades forma part dels recursos educatius de l’escola, i en molts 

casos és ocupat totalment per les activitats esportives. 

 

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

o Plens de recursos per a l’aprenentatge. 

o Festius per a la celebració i la convivència, i és que són dels escenaris més visibles de 

l’escola. 

o Essencials per al desenvolupament de la capacitat de jugar i, per extensió, amb  un 

immens potencial pel que fa als seus beneficis educatius. 

 

- Els patis han de ser espais de joc i alhora espais esducatius. Per tant, ens hem de plantejar quin 

paper tenen en el desenvolupament del currículum escolar.  

 

- La multiplicitat d’usos el converteix no tan sols en un espai d’esbarjo sinó en un espai diferenciat, 

un dels més utilitzats i aprofitats del centre i amb una important càrrega d’hores lectives. 

 

- El temps dedicat a l’esbarjo en els centres educatius és d’una mitjana de trenta minuts al dia a 

primària. Són moltes hores al cap de tota l’etapa. De fet, es tracta de 525 hores, per tant, més 

de les que es dediquen a matèries com educació per a la ciutadania i els Drets Humans, educació 

física o llengua estrangera. Entenem, doncs, que es converteix en un temps molt important en la 

formació dels infants dins l’àmbit de l’educació formal i esdevé una gran oportunitat educativa. 

 

- Quant a la influència educativa, hem de tenir present la seva versatilitat, que possibilita la 

creació d’entorns naturals per al gaudi de la natura, l’aire lliure, moltes activitats a més de les 

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf
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esportives. El pati afavoreix no tan sols els moviments plens de vitalitat, sinó també la curiositat, 

la intimitat i la tranquil·litat (llegir, pintar, comprovar, mesurar...). 

 

- Les accions estan molt vinculades a l’educació en valors: ecologia, gènere, convivència, 

responsabilitat, valoració positiva de la diversitat...  

 

- Un espai comú que no és de ningú, però que és de tots. Aquest fet facilita posar en marxa 

processos de corresponsabilització i participació. 

 

- Produir una transformació que possibiliti una millora/canvi reforçada per un valor educatiu 

(convivència, relació, aprenentatge natural, millorar l’escenari de joc i per tant de descoberta 

d’un mateix i de l’entorn. Refermar el joc com a valor educatiu...). 

 

- Seguir un procés participatiu que permeti la implicació i presa de decisions dels diferents 

membres de la comunitat educativa i persones o entitats relacionades amb el món del disseny, el 

paisatge i/o l’arquitectura. 

 

- Els patis acostumen a ser espais de comunitat per excel·lència, perquè són més amplis i comuns a 

totes les edats; és l’espai que reuneix a tota la comunitat educativa (famílies, alumnes, mestres, 

auxiliars i monitors...). Aquesta relació es tradueix en implicació.  

 

- Per poder aprofitar el pati com a espai educatiu ens cal: 

o Incloure’l dins l’agenda educativa. 

o Cercar estratègies i metodologies de transformació dels patis. 

o Establir criteris per a la seva construcció i disseny. 

o Un compromís clar i coordinat de les institucions públiques, de la comunitat educativa i de 

la societat civil. 

 

- No podem obviar la influència de l’entorn, i el pati és un entorn ple de possibilitats educatives. 

o Si l’esbarjo és considerat una activitat educativa dins l’horari lectiu dels alumnes, el pati 

ha de ser tractat i concebut des de la perspectiva educativa. 

o Quan l’espai interior i exterior es conceben des de la perspectiva de l’educació i 

l’aprenentatge, el pati es converteix en un recurs clau per al currículum. 

o  Mentre pati i currículum estiguin desconnectats estem malbaratant un recurs important.  
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el treball realitzat 
J U S T I F I C A C I Ó  

El grup de mestres de la xarxa d’escoles de la Mancomunitat La Plana, participants al seminari de 

seguiment d’educació per a la sostenibilitat del programa Escoles Verdes, ens vam proposar elaborar 

una pràctica educativa conjunta sobre un tema que ens fos d’interès i alhora proper.  

Darrerament molts centres educatius d’arreu han iniciat projectes de transformació dels seus patis, amb 

la finalitat de reforçar el valor educatiu d’aquests espais i convertir-los, així, en entorns de joc més 

agradables que estimulin i afavoreixin la descoberta de nous aprenentatges i apropin els infants a la 

natura.  

Aquests projectes pretenen donar un valor afegit al pati, un recurs sovint una mica oblidat a les escoles. 

Els patis han d’incloure un doble vessant, ser alhora espais de joc i espais educatius. I, a més, per la seva 

singularitat de ser espais comunitaris tenim el repte d’aconseguir que esdevinguin espais participatius 

que involucrin tota comunitat educativa. 

Les nostres escoles, en diferent grau, treballem per millorar els nostres patis perquè som conscients del 

potenical educatiu que presenten i, al mateix temps, perquè sabem que per conèixer l’entorn proper cal 

partir de la realitat més immediata.  

Però durant aquest procés ens sorgeixen dubtes de com fer-ho... Quins materials podem utilitzar i quins 

no? Com podem implicar tota la comunitat educativa en el procés de transformació? Quins criteris hem 

d’establir per al disseny i la construcció? Qui ens hi ajuda?  

Durant el seminari, vam començar analitzant i compartint com eren els nostres patis, quines singularitats 

tenien. I a partir d’aquí, vam intentar consensuar què havia de tenir o com havia de ser un pati ideal, 

tenint en compte la perspectiva ambiental.  

P     A     T     I 
 

Participació, treball en xarxa 

Aprenentatge, espai educatiu 

Transformació, creació 

Innovació, informació 

 

A continuació vam partir d’un cas real, el pati de l’escola Vedruna de Tona, que aquest any ha iniciat un 

projecte de quatre cursos de durada al voltant de l’eix temàtic “Coneixem el pati”.  Vam fer una volta 

de reconeixement i d’observació del pati identificant-ne elements o zones que ens permetessin treballar 

l’educació per a la sostenibilitat. Vam dividir-nos en tres grups i cadascun va escollir un d’aquests 

elements inspiradors: els arbres, els bancs i la barana/la font. A partir d’aquests elements inspiradors 

vam llistar els aspectes que podíem treballar a partir de cadascun. 
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Vam seguir treballant en aquesta línia i el resultat de la nostra feina és el que exposem a continuació. El 

document que presentem és un recull de les principals zones o àrees que considerem que ha de tenir un 

pati sostenible.   

És clar que n’hi podria haver més, o menys, o haver-ne escollit unes altres igualment vàlides, però 

finalment les vuit zones escollides en aquesta primera aproximació han estat les següents: 

1- Aigua 

2- Arbres 

3- Biodiversitat 

4- Conversa i relax  

5- Estètica i decoració 

6- Hort, plantes aromàtiques i flors 

7- Jocs i sorrera  

8- Residus 

Per a cadascuna de les zones o àrees, recollim: 

- Fotografies de racons dels patis dels nostres centres. 

- Definició de l’espai. Com l’entenem. 

- Continguts. Aspectes didàctics que es poden treballar en aquest espai en relació amb el 

currículum. 

- Relació amb els altres contextos (entorn, gestió i participació). 

- Accions relacionades amb aquest espai que portem a terme als nostres centres i funcionen.  

- Recull de recursos i bones pràctiques d’arreu. 

 

Així doncs, el document que teniu a les mans pretén ser un recull d’idees, reflexions i propostes, 

ordenades per temàtiques, per aturar-nos a repensar el pati escolar. Per entendre’ns, es tracta d’una 

mena de guia que ofereix idees i plantejaments a tots aquells centres educatius que vulguin aprofitar els 

patis escolars per treballar d’una manera competencial diferents continguts del currículum relacionats 

amb la sostenibilitat, o que vulguin iniciar propostes per a l’acció, compartides i participatives. 

El document també inclou un recull de recursos, bones pràctiques i projectes innovadors que han portat a 

terme altres escoles, de Catalunya i d’altres indrets. 

Esperem que us sigui d’utilitat! 
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1 aigua 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que a l’escola hi poden haver diferents punts d’aigua que ens poden permetre iniciar 
projectes: 

La bassa (espai de refugi d’amfibis, de vegetació aquàtica...). 
Les fonts. 
Les aixetes o punts de sortida d’aigua (per regar,...). 
etc. 

El pati com a espai exterior també ens permet treballar els fenòmens meteorològics com la pluja, 
la neu, la boira, etc. 
I l’entorn natural també ens porta a parlar d’aigua (plantes, hort...). 
Per tant, d’alguna manera, l’aigua és present en tot el pati. 
 

 Com diu Penny Ritscher al llibre El jardí dels secrets:  
Als nens els fascina l’aigua, i amb raó. L’aigua quieta i tranquil·la reflecteix el cel, les branques 
dels arbres, un edifici, i a nosaltres mateixos quan ens hi mirem com en un mirall. Contràriament, 
l’aigua que corre és enèrgica. Si tallem el flux de l’aigua amb un obstacle -una mà, un branquilló o 
una joguina-, l’aigua fa un salt. 
Cal gestionar els jocs amb aigua amb previsió, sentit comú i atenció. Cal que hi hagi, com a mínim 
una font al jardí, d’aigua potable, ja que els nens en beuran de tant en tant. Per estalviar millor 
una aixeta de pressió i una clau de pas per poder tancar l’aigua quan convingui. Connectat amb la 
font, hi pot haver un rierol artificial. 
Convé tenir regadores petites (omplir, transportar, regar), petites esponges per netejar petites 
superfícies.  
En els mesos de calor podem escampar pel jardí recipients d’aigua (rentar nines, xipollejar). Durant 
els mesos freds podem preveure tenir botes d’aigua i a la vegada recanvi de roba. Cal valorar les 
situacions cada vegada (mestres disponibles, temps,…), però sempre tenint en compte que una 
trobada natural amb l’aigua al jardí val el mateix que una activitat programada, o més i tot. Si 
una exploració d’aigua sana i intel·ligent comença a degenerar en rebombori, cal aturar els nens. 
L’adult capta quan és el moment d’intervenir. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça (la bassa, el riu...). 
- Els amfibis i altres animals aquàtics. 
- Vegetació del medi aquàtic. 
- Prendre consciència de la importància que té el medi aquàtic i la seva preservació. 
- Seguiment climatològic. 
- La importància de l’aigua a la vida. 
- El cicle de l’aigua. 
- Consum de l’aigua a la llar.  
- Mesures d’estalvi d’aigua. 
- Usos de l’aigua. 
- La distribució d’aigua al món. 
- El recorregut, la canalització i l’emmagatzematge de l’aigua. 
- El reg. La necessitat d’aigua de les plantes. 
- Les festes, els aplecs, relacionats amb l’aigua.  
- Educació en valors. 
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- Àrea social, treball intergeneracional.  
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Conèixer els ecosistemes aquàtics d’aigua dolça de l’entorn proper a l’escola, del municipi.  
Recerca de fonts del municipi: història, usos, éssers vius... 
Comparació amb altres espais de l’entorn proper.  
Vegetació autòctona i requeriments d’aigua.  
Canalització, depuració, potabilització de l’aigua al municipi. Visita d’instal·lacions.  
 
Gestió: 
Diagnosi i gestió eficient de l’aigua al centre (fonts, aixetes, reg, etc). 
 
Participació: 
A l’hora de crear la bassa: comptar amb l’ajuda de l’Ajuntament, les famílies i també amb algun 
expert que ens assessori. 
Col·laborar amb entitats naturalistes del poble, de la comarca. 
Apadrinar, fer neteja i manteniment de fonts, trams de riu... 
Treball intergeneracional per descobrir la història de l’aigua (casal d’avis, etc). 
 

  

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

 
- Projecte Rius. http://www.projecterius.cat/  
- Programa De font en font. http://www.defontenfont.cat/  
- Estalvi d’aigua al centre. 
- Recull diari de dades de l’estació meteorològica. 
- Els sistemes de reg i l’estalvi d’aigua. 
- Els arbres i les plantes autòctones.  

 

 

 
 
 

  

http://www.projecterius.cat/
http://www.defontenfont.cat/
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2 arbres 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que a l’escola hi poden haver diferents zones arbrades, amb diversitat d’espècies: 
Zona boscosa amb molta ombra (arbres de fulla caduca i perenne). 
Arbres fruiters. 
Arbres ornamentals (de jardí, al·lòctons). 
Arbres autòctons. 

La diversitat d’espècies permetrà treballar més aspectes relacionats amb la biodiversitat, els 
ecosistemes, i l’estudi fenològic de la vegetació al llarg de les estacions de l’any. És important 
representar la màxima diversitat de formes, de famílies, d’usos, perquè així ens assegurem que hi 
hagi la màxima riquesa de fauna associada i de continguts relacionats a treballar. 
Tenir arbres al pati fomenta l’observació, la conservació, la creativitat, la relaxació i el respecte. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Biodiversitat (animals associats, aus, caixes niu, etc). 

- Influència del clima. 

- Usos dels arbres (paper reciclat), acció humana (fusta), oficis silvicultura (carboner), etc. 

- Evolució dels arbres al llarg de l’any (fenologia). 

- Alimentació i usos dels fruits. 

- Recol·lecció de la matèria orgànica i compostar-la. 

- Incendis forestals / ecosistemes. 

- Estudi de l’aigua. 

- Els arbres com a font d’oxigen. 

- Plagues i silvicultura (processionària...). 

- Usos medicinals dels arbres (xarop de pi i d’avet, trementina...). 

- Estudis botànics, elaboració d’un herbari. 

 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Comparar els arbres del pati amb els de l’entorn. 
Espais comuns de salut, els arbres. 
Festa de l’arbre a l’escola o a nivell municipal. 
Festes tradicionals entorn de l’arbre (com la festa del pi). 
Arbres monumentals de cada municipi. 
 
Gestió: 
Manteniment, poda, reg. 
Retolació dels arbres del pati. 
 
Participació: 
Persones implicades en tenir cura dels arbres (jardiners, forestals, pagesos...). 
Ajuntament, gestió. 
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Bombers (gestió d’incendis), caçadors, pescadors. 
Comunitat educativa. 
Relació amb entitats del municipi, voluntariat, plantada d’arbres, etc. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Estudi dels arbres del pati: clima, diversitat... 

- El bosc mediterrani al pati de l’escola. 

- Seguiment dels arbres al llarg de l’any. 

- Seguiment de caixes niu. 

- Comparació amb els arbres dels boscos i els arbres dels carrers. 

- Estudi d’ecosistemes i climes o biomes. 

- Apadrinament d’arbres de l’escola o d’altres indrets. L’arbre amic. 

- Retolació dels arbres del pati. 
 

 

RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

 

- El somni d’un arbre. Escola Eulàlia Bota, Barcelona. 2014. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/EscolaEulaliaBota_SomniArbre
.pdf 

 

- La vegetació del pati, els arbres. Unitat didàctica eleborada pel professorat participant al 
seminari de seguiment d’educació per a la sostenibilitat, Programa Escoles Verdes. 
Gurb. Curs 2014-2015. 
http://www.evcatalunyacentral.cat/index.php/eines/item/14-seminari-seguiment-ev-
gurb-2014-15-la-vegetacio-del-pati-els-arbres 

 

- Web realitzada per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i el Servei d'Equipaments i Espai 
Públic de la Diputació de Barcelona. Disposa d'un cercador per poder conèixer quines 
espècies d'arbres són més idònies per plantar en un pati d'escola, o bé a la zona viària 
propera de l'escola, per tal de fer una correcta elecció o recomanació a l'ajuntament 
corresponent. Té en compte totes les variables que afectaran l'espai on haurà d'ubicar-
se.  
http://verd-urba.diba.cat/content/presentacio%20  

 

 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/EscolaEulaliaBota_SomniArbre.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/EscolaEulaliaBota_SomniArbre.pdf
http://www.evcatalunyacentral.cat/index.php/eines/item/14-seminari-seguiment-ev-gurb-2014-15-la-vegetacio-del-pati-els-arbres
http://www.evcatalunyacentral.cat/index.php/eines/item/14-seminari-seguiment-ev-gurb-2014-15-la-vegetacio-del-pati-els-arbres
http://verd-urba.diba.cat/content/presentacio
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3 biodiversitat 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem per biodiversitat l’estudi de la diversitat d’éssers vius que hi ha al pati (flora, fauna...). El 
pati ha de ser un espai divers que vetlli per acollir el màxim nombre d’espècies diferents. Es pot 
potenciar la biodiversitat destinant diferents espais a la plantació de plantes aromàtiques, d’hort, 
penjar caixes niu, construir caus, hotels d’insectes...  
Ha de servir per transmetre valors de conservació i preservació del medi natural.  
També entenem que els nens i nenes i tota la comunitat educativa formem part de la biodiversitat 
del pati. 
Com que la vegetació per si sola ja es tracta en altres punts, en aquest apartat fem referència, 
sobretot, a la fauna (aus, insectes...). 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- On viuen els animals, refugis (caus, caixes niu, hotel d’insectes, etc). 

- De què s’alimenta la fauna, menjadores. 

- El cicle vital de les espècies animals. 

- Migracions de les espècies. 

- Observació directa a l’hort: marietes, pugó, cucs, papallones... 

- Treball científic, aula de ciències. 

- Les relacions entre éssers vius, les xarxes tròfiques. 

- La importància de la biodiversitat per a la vida. 

- La biodiversitat d’espècies a nivell mundial. 

- Els efectes de l’extinció d’espècies. 

- La conservació de la fauna i la flora en perill. 

- Espècies invasores, autòctones i al·lòctones. 

- La identificació d’animals, els rastres. 

- Els parcs naturals, els museus. 

- Valors: respecte, conservació. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Comparar la biodiversitat del pati amb la que tenim als espais naturals propers de l’escola, del 
municipi.  
Recerca de caus, de rastres, a l’entorn proper. 
Sortida a un parc natural o espai natural protegit. Visita al museu de la ciència, al museu d’història 
natural... 
Espècies endèmiques de la comarca. 
 
Gestió: 
Reutilització de materials, elaboració de caixes niu i menjadores. 
 
Participació: 
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Alumnes, famílies, professorat, comunitat educativa. 
Els grans expliquen als petits. 
Convidar experts externs: apicultors, forestals... 
Col·laborar amb entitats del municipi, anellament d’ocells, conservació d’espècies en perill, censos... 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Projecte Biodiver. L’espai natural protegit del pati. 

- Observacions de les descobertes que fan els infants. 

- Sortides de coneixement de l’entorn. 
 

 

RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

 

- Estrenem un hotel d’insectes. ESC Estel Guinardó, Barcelona. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n258/2146-n258-12-estelguinardo 

 

- Hem construït un hotel d’insectes de cinc estrelles. USEE INS Príncep de Girona, 

Barcelona. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n234/1087-n233-05-princepgirona 

 

- Un hotel d’insectes a l’hort de Turull. Escola Montseny, Barcelona.  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n234/1088-n233-06-montseny 

 

 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n258/2146-n258-12-estelguinardo
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n234/1087-n233-05-princepgirona
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/a21e-n234/1088-n233-06-montseny
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4 conversa i relax 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que es tracta d’una zona tranquil·la del pati que convida al relax, a la calma, la reflexió, 
la relació, la intimitat, la tranquil·litat, la conversa, la coneixença...  
Fomentar el pensament crític i l’opinió també és educar per a la sostenibilitat. I cal tenir un espai 
agradable per pensar i reflexionar. 
Pot ser un espai multifuncional amb taules, bancs, en el qual els infants estiguin còmodes per a 
realitzar múltiples activitats (lectura, dibuix, conversa, tallers plàstics, manualitats, cançons, 
intercanvis, jocs tradicionals, jocs de taula...). 
En aquest espai també s’hi pot fer classe. 
 

 Com diu Penny Ritscher al llibre El jardí dels secrets:  
Cal tenir en compte la dimensió tranquil·la del jardí. Els bancs són una invitació implícita a 
recuperar una dimensió de calma, de recolliment i de reflexió. 
El banc serveix tant als nens i nenes per jugar a metges, per fer-hi dormir una nina, per retirar-se 
momentàniament, per ajeure-s’hi i mirar els núvols, i fins i tot per enfilar-s’hi i per fer salts; com 
també als adults, per estar a l’alçada justa per poder parlar amb l’infant, per ajudar-lo a mocar-
se, cordar-se la sabata, per estar còmode mentre no perd d’ull la situació i també l’ajuda a trobar 
una distància justa respecte de l’activitat dels nens i nenes: ni entremetedor ni absent. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Lectura (individual, per parelles, col·lectiva). 

- Treball de valors, col·loqui, entrevista. 

- La comunicació, els diaris, la televisió. 

- Com ha evolucionat la comunicació al llarg dels anys, les TIC. 

- Aprenentatge. 

- Escoltar música. 

- Relaxació i ioga. 

- Conversa. 

- Manualitats, arts plàstiques. 

- Els jocs de taula, els jocs tradicionals, jocs d’arreu del món. 

- Els espais de debat al llarg de la història. 

- L’aula al pati, espai per al treball de qualsevol àrea curricular. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Comparar la distribució dels espais de conversa del pati amb els bancs i espais de relació del 
municipi. Com són les places? I els mercats? 
Equipaments municipals per a la lectura (biblioteca...), per a la relaxació (centres de ioga, música, 
etc), espais de debat, etc. 
 
Gestió: 
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Materials reciclats (seients amb palets, reciclar mobiliari...). 
Manteniment, neteja, normativa d’ús, ordre dels espais. 
 
Participació: 
Punt de trobada. Assemblea, reunió de delegats... 
Convidar persones de diferents llocs: escriptors, pares i familiars... 
Construcció amb la col·laboració d’entitats, Ajuntament, famílies i tota la comunitat educativa. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Zona de bancs i taules de fusta: amb ombra i terra de gespa artificial. A les hores del 
pati es treu una caixa de contes. 

- Zona “chill out”: bancs amb coixins (els coixins es posen a les 9 i es treuen a 2/4 de 5 
de la tarda). També es treuen dues cistelles de llibres. 
 

 

RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

 

- Hem recuperat un espai verd com a pati! CEE Sant Joan de la Creu, Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/CEEStJoanCreu_Pati.pdf 

 

- Escoltem el pati. Escola Josep Maria Jujol, Barcelona. Curs 2014-2015. 
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio__for
macio_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/05_premi_2015/Nou-pati-per-
escola.pdf 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2473/Escoltem%20el%20pati_
Jujol.pdf 

 

 
 

  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/CEEStJoanCreu_Pati.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio__formacio_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/05_premi_2015/Nou-pati-per-escola.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio__formacio_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/05_premi_2015/Nou-pati-per-escola.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio__formacio_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/05_premi_2015/Nou-pati-per-escola.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2473/Escoltem%20el%20pati_Jujol.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/2473/Escoltem%20el%20pati_Jujol.pdf
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5 estètica i decoració 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que és important que en qualsevol actuació que es faci en els patis, si es pot, es tingui en 
compte la part estètica. Per exemple, pintar amb una pintura resistent i que no es borri al cap de 
poc temps. 
Procurar que el pati es vegi net i endreçat, tenint en compte sempre que ha de ser un espai 
funcional i segur. 
El material utilitzat ha de ser de qualitat. 
El pati ha de ser un espai amb un bon disseny, agradable, creatiu i artístic. Qualsevol racó es pot 
pintar, decorar o ornamentar: el terra, les jardineres, les papereres, les parets, etc.  
És important que els alumnes, en la mesura del possible, s’impliquin i siguin protagonistes d’aquest 
disseny. Des del moment de pensar què hi volen, fins a portar-ho a terme. 
 

 Com diu Penny Ritscher al llibre El jardí dels secrets:  
Cal reflexionar sobre l’aspecte estètic (colors forts i alegres poden embafar i excitar, colors 
naturals, pàl·lids i harmoniosos aporten quietud, conversa, descoberta, projecte, construcció… una 
atmosfera més neutra i sòbria). 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Els colors de la natura. 

- Corrents artístics. 

- Art abstracte. 

- La composició. 

- La distribució de l’espai. 

- El respecte del material i l’hàbit de la neteja. 

- L’harmonia dels elements. 

- L’observació. 

- L’escultura. 

- Tècniques plàstiques: pintura, graffiti, mural... 

- Els oficis relacionats amb el disseny i la cultura (escultor, fuster, dissenyador, arquitecte, 
pintor...). 

- Els materials. La seva procedència, el seu cost, el procés de fabricació, el reciclatge, la 
reutilització. 

- Materials respectuosos amb el medi ambient. 

- Decoració amb elements naturals. 

- Educació en valors. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Sortida a l’entorn natural proper per observar els colors, les formes de la natura.  
Descoberta de la decoració, el disseny, els elements artístics del municipi. Art urbà. 
Visita a instal·lacions com museus, tallers d’artistes, de fusters, etc. 
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Gestió: 
Materials nobles, resistents i respectuosos amb el medi ambient. 
Cura i manteniment per part de la comunitat educativa: repintar, envernissar, etc. 
Reutilització de materials, reciclatge per a noves construccions. 
 
Participació: 
Comunitat educativa. Alumnes, mestres, famílies i altres entitats del municipi. 
Participació d’artistes, pintors, escultors del municipi o reconeguts. 
Ajuda per part de professionals de la construcció, el disseny i l’art. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Pintures murals amb temàtica d’hort, o murals amb missatges. 

- Reutilització a partir de materials reciclats i tallers creatius (pintar pneumàtics per 
convertir-los en testos, etc.).  
 

 

RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

 

- Laberint de salzes. Escola Quatre Vents, Manlleu.  
http://everda4vents.blogspot.com.es/   

 

 
 

  

http://everda4vents.blogspot.com.es/
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6 hort, plantes 
aromàtiques i flors 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que al pati hi pot haver diferents zones que ens permetin treballar la vegetació entesa de 
la maenra més àmplia:   

- Zona destinada a la plantació d’herbes aromàtiques i remeieres. 

- Zona d’hort. 

- Torratxes destinades a la decoració amb flors de temporada (entrades, finestres, 
passadissos...). 

- Zona d’hort vertical. 

- Zona de compostatge. 

- Zona d’hivernacle. 
 

 Com diu Penny Ritscher al llibre El jardí dels secrets:  
Les plantes són una font inexhaurible de plaer. Les podem mirar, tocar, ensumar, assaborir... Per 
crear-nos un medi habitable, les plantes les podem modificar (tallem les herbes i matolls per evitar 
les esgarrinxades a les cames o que se'ns mulli la roba, etc.). Cada planta té un nom que podem 
aprendre. No es desplacen per si soles, sota terra hi tenen les arrels. Estan sempre en evolució: 
broten, creixen, es panseixen, es regeneren i es propaguen. Tenen exigències diferents: hi ha 
plantes a qui els agrada la llum (l’espígol, etc.), d'altres prefereixen l'ombra (la vinca, etc.), d'altres 
necessiten molta humitat (la menta, etc.) i d'altres estan prou bé on la terra és seca (la farigola, 
etc.). Certes plantes són comestibles, d'altres no; i d'altres són realment verinoses. Podem distingir-
les, reconèixer-les i triar-les. Hi ha plantes de fulla perenne i plantes de fulla caduca. Les plantes 
caducifòlies canvien el seu aspecte segons l'estació. Per notar els canvis en les plantes de fulla 
perenne, cal mirar amb més atenció. Podem ficar-nos entre les plantes, descansar a l'ombra, 
amagar-nos darrera les branques que pengen, asseure'ns en alguna branca baixa, etc. Són 
silencioses. Les flors atreuen les abelles i les papallones. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Usos de les plantes remeieres. 

- Elaboració de receptes, colònies, etc. 

- Utilitat de les plantes remeieres al llarg de la història. 

- Els noms de les plantes. 

- Evolució de les plantes de l’hort al llarg de l’any (èpoques de plantació, de floració, 
etc). 

- Usos dels fruits de l’hort, transformació de matèries primeres en productes elaborats. 

- Les associacions de cultius. 

- La temporalitat de les hortalisses. 

- Els animals associats a les plantes de l’hort. Els beneficiosos i les plagues. 

- Agricultura ecològica. 

- La terra més aporpiada per a cada planta. 

- Les eines i el treball a l’hort. 

- Les dites, els refranys, les cançons relacionades amb l’hort i les feines al camp. 

- Les males herbes.  

- La fertilitat i el compostatge. 

- L’aigua, tipus de reg.  
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- Requeriments de les plantes per viure i per créixer. 

- Plantes autòctones i al·lòctones. 

- Classificació de les llavors i tipus de planter. 

- El cicle del compostador i utilitat. 

- Alimentació i salut. 

- Esmorzars salubables. 

- La compra sostenible. Procedència dels aliments. 

- Comparació del creixement dins i fora d’un hivernacle. 

- Què és un hivernacle. L’efecte hivernacle. 

- Recull de dades meteorològiques. 

- La distribució d’espècies vegetals al món. 

- Control del creixement de l’hort amb gràfics i estadístiques. 

- Les formes, els colors, les olors. Les plantes a través dels sentits. 

- Estampació amb flors i fruites. Tints naturals. 

- Tallers artístics. 

- Vocabulari en diferents llengües. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Comparar amb plantes i horts de l’entorn de l’escola. Compartir recursos amb els veïns. 
La vegetació del municipi i l’entorn natural proper. 
Visita al mercat, a la floristeria, a la jardineria, als horts municipals, etc. 
 
Gestió: 
Manteniment, estalvi d’aigua per al reg.  
Vegetació autòctona i ben adaptada. 
Hort mètode Gaspar Caballero, parades en crestall. 
 

Participació: 
Famílies, pagès, jardiner, Ajuntament. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Projecte d’hort escolar ecològic.  

- Hivernacle a l’hort. Estudis comparatius dins i fora.  

- Plantació de flors, plantes remeieres, llavors i planter. 

- Gestió de residus per al compostador. 

- Control i gràfiques de creixement. 

- Aprofitament de les primeres matèries (taller de cuina, sabó i colònia, etc). 
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RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

- Les plantes aromàtiques. Unitat didàctica elaborada com a pràctica educativa conjunta 
resultant del Seminari d’educació per a la sostenibilitat de les escoles del sud 
d'Osona. Curs 2014-2015. 
http://evcatalunyacentral.cat/index.php/compartim/blog-professorat/ad/unitat-
didactica-sobre-les-plantes-aromatiques,225 
 

- Jardí vertical. Escola Drassanes, Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1170/EscDrassanes_HortVertical.
pdf 
 

- Guia de jardineria sostenible. Editada per l’Ajuntament de Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/312/Jardineria%20_Sost.pdf 

 

- Guia pràctica de xerojardineria. Editada per Catalunya Estalvia Aigua. 
http://www.esparreguera.cat/documents/temes/mediambient/guia_xerojardineria.pdf 

 

- Guía del jardín sostenible. Mucho más que un jardín. Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ayuntamineto de Madrid. 
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_materi
al_referencia/arxius/jardinsostenible_ajuntamentmadrid.pdf  
 

- Aprenem plegats com fer enjardinaments verticals. Escola Vedruna-Àngels, 
Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/templates/ag21escolar/content/v_noticia.php?idNoti
cia=2323 

 

http://evcatalunyacentral.cat/index.php/compartim/blog-professorat/ad/unitat-didactica-sobre-les-plantes-aromatiques,225
http://evcatalunyacentral.cat/index.php/compartim/blog-professorat/ad/unitat-didactica-sobre-les-plantes-aromatiques,225
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1170/EscDrassanes_HortVertical.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/1170/EscDrassanes_HortVertical.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/312/Jardineria%20_Sost.pdf
http://www.esparreguera.cat/documents/temes/mediambient/guia_xerojardineria.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/jardinsostenible_ajuntamentmadrid.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/jardinsostenible_ajuntamentmadrid.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/templates/ag21escolar/content/v_noticia.php?idNoticia=2323
http://www.sostenibilitatbcn.cat/templates/ag21escolar/content/v_noticia.php?idNoticia=2323
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7 jocs i sorrera 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que aquesta zona del pati inclou la sorrera, la pista poliesportiva, zones verdes o de 
terra, zones lliures, zones dures, zones de psicomotricitat, zones de joc simbòlic, zona de 
construccions, etc. 
Entenem que tots aquests espais del pati són espais de joc lliure i alhora d’aprenentatge. 
Les zones han de disposar de materials naturals i sostenibles, i han d’incloure parts assolellades i 
parts amb ombra.  
L’entenem com una zona d’esbarjo i com una zona d’aprenentatge lliure i una mica dirigit, sobretot 
amb aquells materials que s’introdueixin a cada zona.  
 

 Com diu Penny Ritscher al llibre El jardí dels secrets:  
Els aparells o jocs infantils (gronxador, tobogan, girador, laberint, xarxa tridimensional, palanca, 
etc.) són estructures concebudes per experimentar grans moviments emocionants (gronxar-se, 
rodolar, girar, enfilar-se, etc.). Ofereixen l’oportunitat de fer petites proeses, de posar-se a prova, 
de superar-se. Quan es desenvolupen aquests moviments, es juga amb els principis de la física: la 
gravetat, la força centrífuga, el ritme, el crescendo i el disminuendo de la força d’un impuls, 
l’equilibri de contrapesos, el fregament amb una superfície i l’absència de fregament, etc. 
Cal que els aparells estiguin molt ben pensats, que puguin ser autogestionats pels infants i que no 
requereixin una vigilància angoixada per part dels adults. 
Els aparells s’han d’inserir en un jardí acollidor, bonic, variat, accidentat i proveït de materials 
diversos per manipular, així és més probable que els nens els utilitzin d’una manera tranquil·la, 
relaxada, creativa i, justament divertida. S’eviten les aglomeracions perquè els mateixos infants es 
distribueixen naturalment en subgrups, i és més fàcil per a cadascun d’ells acostar-se als aparells 
en el seu propi moment i per la seva pròpia voluntat.                       
Per la compra d’aparells cal tenir en compte diversos aspectes: han de ser segurs, complir la 
normativa europea de seguretat, han de durar al llarg del temps, han de ser agradables a la vista 
i al tacte, cal reflexionar sobre l’aspecte estètic (colors forts i alegres poden embafar i excitar, 
colors naturals, pàl·lids i harmoniosos aporten quietud, conversa, descoberta, projecte, construcció… 
una atmosfera més neutra i sòbria), han de ser operatius i mantenir l’interés dels infants amb el pas 
del temps, cal que els integrem en un ambient diversificat i ple de vida i cal preveure’n el 
manteniment. No cal tenir-ne gaires, la seva funció és aportar el que el terreny no pot oferir. 
El sorral és una zona d’obres on les criatures treballen, totes soles i en grup. Amb la sorra excaven, 
recullen, omplen, buiden, transvasen, transporten, construeixen, modifiquen, enderroquen, etc. Per 
tant, necessiten eines: galledes, pales, rasclets i també d’altres com pots de iogurt, culleretes, 
embuts,… que cal renovar-los i variar-los periòdicament. I tenir un contenidor a prop per endreçar-
les. La sorra és mal·leable: s’hi pot donar forma. Però la sorra no sempre obeeix, i cal aprendre a 
còneixer-ne les possibilitats, les regles. La sorra és un material que, com l’aigua, agrada molt als 
nens però és problemàtic per als adults. El sorral ha d’estar exposat al sol en les estacions 
intermèdies i a l’hivern, però ha de tenir ombra durant els mesos càlids. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Gestió dels espais. 

- Gestió dels materials. 

- Distribució i repartiment dels materials. 

- Recollida, emmagatzematge dels materials. 
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- Convivència, socialització, normes dels jocs, lideratge dins l’alumnat, actuacions dels 
mestres. 

- Descobertes físiques, matemàtiques. 

- Les formes, les textures, el moviment, l’equilibri, la gravetat, la mesura, etc. 

- Experimentació, creació. 

- Els usos del sòl. 

- Beneficis del treball en equip, de l’esport. 

- Jocs tradicionals. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Les zones d’esbarjo del municipi. Les zones verdes, les zones esportives, les zones dures, les 
asfaltades, les zones rurals, les agràries. 
Els usos del sòl del municipi, relació amb el sector primari, secudari i terciari. 
Els jocs tradicionals, treball intergeneracional de recerca (avis del poble...). 
 
Gestió: 
Materials nobles i respectuosos amb el medi ambient.  
Manteniment, neteja, conservació. 
 
Participació: 
Part que gestiona l’Ajuntament: 

- Materials de joc i esportius 

- Zona verda 

- Sorrera i materials 

- Pista i grades 

- Materials de la zona de psicomotricitat 
Participació de l’AMPA. 
Part que gestiona l’escola amb la paticipació de l’alumnat. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Sorrera: circuits, túnels, tubs, pales, cubells... 

- Pista poliesportiva: esports. 

- Zona verda: jocs lliures, amb normes, d’estratègia... 

- Zona dura: jocs pintats al terra. 

- Zona de psicomotricitat: castells, tobogans, casetes, piràmides... 

- Zona de construccions: peces de fusta, pneumàtics, tubs... 

 

 

RECULL DE RECURSOS I BONES PRÀCTIQUES D’ARREU 

 

- Col·laboració de les escoles de la xarxa Barcelona Escoles + Sostenible en el disseny 



      

 

 

Pàgina 30 

dels nous espais de joc de la Plaça de les Glòries. Barcelona. 
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/NoticiaGlories.pdf 

 

- Construcció d’una casa amb materials reciclats. Escola Bogatell, Barcelona.  
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/noticies/248-a21e-noticies/a21e-
n257/2110-n257-09-bogatell 

 

 
  

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/NoticiaGlories.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/noticies/248-a21e-noticies/a21e-n257/2110-n257-09-bogatell
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/noticies/248-a21e-noticies/a21e-n257/2110-n257-09-bogatell
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8 residus 
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DEFINICIÓ DE L’ESPAI. COM L’ENTENEM 

Entenem que al pati hi ha d’haver diferents papereres per poder continuar la tria de deixalles que 
es fa a l’aula. Hi ha d’haver cubells per a cadascuna de les fraccions per promoure la recollida 
selectiva de residus. 
L’hora d’esbarjo és un bon moment per treballar la reducció dels embolcalls, promovent l’ús 
d’envasos reutilitzables (carmanyola, boc’n’roll, etc.). I també els esmorzars saludables (fruita, etc.). 
El pati ha de comptar amb una zona específica amb contenidors grans per poder-hi abocar les 
paprereres específiques de l’aula. 
Una bona iniciativa per a la gestió dels residus orgànics que es generen al centre és l’ús d’un 
compostador, que es pot instal·lar a un lloc proper a l’hort. 
 

 

ASPECTES DIDÀCTICS A TREBALLAR. CONTINGUTS. RELACIÓ AMB EL 
CURRÍCULUM 

- Recollida selectiva. 

- Reducció de residus. 

- Els embolcalls de l’esmorzar. 

- Gràfiques, estadístiques. 

- El malbaratament alimentari. 

- L’alimentació salubable. 

- Conscienciació de la importància que té la reducció de residus. 

- El compostador i el compostatge. 

- La gestió municipal dels residus. 

- La contaminació. 

- Les matèries primeres, extracció de recursos naturals. 

- El procés de fabricació. 

- Els nous productes que s’obtenen a partir del reciclatge. 

- L’efecte hivernacle. 

- El tractament de residus especials, les deixalleries. 
 

 

RELACIÓ AMB ELS ALTRES CONTEXTOS (ENTORN, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ) 

Entorn: 
Coneixement de la recollida selectiva del municipi, del funcionament de la deixalleria. 
Visita a les instal·lacions de tractament de residus. 
 
Gestió: 
Recollida selectiva a tot el centre amb implicació de tota la comunitat educativa. 
Estratègies per a la minimització de residus (imprimir a doble cara, reutilitzar els materials, etc.). 
 
Participació: 
Ajuntament (servei de neteja). 
Assabentar les famílies de com es treballa la recollida selectiva perquè també hi participin (fora 
de l’horari escolar, a l’hora de berenar...).  
Personal PAS (administració). 



      

 

 

Pàgina 33 

Treball intergeneracional amb gent gran del poble. 
 

 

ACCIONS QUE PORTEM A TERME ALS NOSTRES CENTRES I FUNCIONEN 

- Posar les papereres per poder fer la tria de deixalles a l’entrada de l’escola a les hores 

del pati i es recull quan s’acaba el pati. 

- L’espai específic dels contenidors grans accessible però dissimulat, intentar que quedi 

integrat a l’espai del pati però que quedi estètic. 

- Reducció dels embolcalls de l’esmorzar. 

- Hàbits per a la millor gestió dels recursos (paper, cartró, etc.). 

- Retolació de les papereres del pati i les aules.  

- Vigilants de les papereres a l‘hora del pati. 
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per saber-ne més  

R E C U R S O S  D ’ I N T E R È S  

Llibres, articles i reflexions 

- RITSCHER, P. (2003): El jardí dels secrets. Col·lecció Temes d’Infància, 45. Editorial Associació de 

Mestres Rosa Sensat.  

 

- Organitzar i viure els espais exteriors a l’escola dels petits. Article de Carme Cols Clotet 

publicat a la revista Infància de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb el número 157, 

juliol-agost 2007. 

http://www.elsafareig.org/jardiner/quinjardi/filosofia/organitzarespaiexterior.pdf 

 

- La importància del pati escolar. Com els patis escolars poden contribuir a l’educació ambiental. 

Article de Raquel Heras i Colàs.  

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3642/Importancia-pati-

escolar.pdf?sequence=1 

 

- Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives. Informe de IPA Espanya, Associació 

Internacional pel Dret dels Infants a Jugar. Imma Marín (directora). Editat per la Fundació 

Jaume Bofill; Informes breus #31. Setembre 2010. 

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. 
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf 

 

- El nou safareig. L’espai exterior de l’escola com a espai educatiu. Bloc de Carme Cols i Pitu 

Fernández, una parella de mestres jubilats que estan anant a moltes escoles i col·lectius per 

compartir la inquietud de repensar els seus espais exteriors amb el desig de crear entorns 

naturals de salut i benestar.  

https://elnousafareig.org/  

www.facebook.com/carmecols  

 

- http://natibergada.cat/el-pati-una-oportunitat-per-aprendre 

 

 

  

http://www.elsafareig.org/jardiner/quinjardi/filosofia/organitzarespaiexterior.pdf
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3642/Importancia-pati-escolar.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3642/Importancia-pati-escolar.pdf?sequence=1
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/525.pdf
https://elnousafareig.org/
http://www.facebook.com/carmecols
http://natibergada.cat/el-pati-una-oportunitat-per-aprendre
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Materials didàctics 

- Hagamos ambiental nuestro patio. Quadern d’activitats al voltant del pati escolar, elaborat 

per professors de Segòvia. Aquest material va facilitar la redacció d’un projecte de millora 

del pati escolar als centres que van participar en el proograma. Curs 2000-2001.  

http://www.magrama.gob.es/fr/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-

escuela-para-mi-ciudad/hagamos-ambiental-nuestro-patio-red_tcm12-13423.pdf 

 

Vídeos 

- 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 

 

- Els patis de l’Escola Bressol J.M. Céspedes, de Sant Adrià de Besòs. En aquest vídeo ens 

ensenyen els seus patis 

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

 

- Projecte Nou pati Castellum. Escola Castellum, Sant Julià de Ramis. Exemple d’un projecte de 

co-creació del pati. Bones idees que es poden portar a la pràctica gràcies a la participació 

de tots: nens i nenes, pares, mestres,... 

http://vimeo.com/44297438 

 

- El bosquet dels somnis. ESC Roser Capdevila, Polinyà. Projecte de transformació del pati de 

l'escola amb la implicació de les famílies, ajuntament i empreses que han donat suport al 

projecte creant una zona de jocs realitzats amb material reciclat. 

https://www.youtube.com/watch?v=RcqZn1iApO8 

 

- Espai de joc a l’exterior. Patis del Regne Unit.  

https://www.youtube.com/watch?v=x3s83qVp0mE 

 

- Parc Francesc Macià, Malgrat de Mar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqXzfs1sP9Y 

 

- Patis de les escoles fets entre tots. Reportatge de TV3.  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/patis-de-les-escoles-fets-entre-

tots/video/5563017/ 

 

  

http://www.magrama.gob.es/fr/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/hagamos-ambiental-nuestro-patio-red_tcm12-13423.pdf
http://www.magrama.gob.es/fr/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/hagamos-ambiental-nuestro-patio-red_tcm12-13423.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DB6GfOUJkNE
https://www.youtube.com/watch?v=8rDwDDt-Ciw#t=12
http://vimeo.com/44297438
https://www.youtube.com/watch?v=RcqZn1iApO8
https://www.youtube.com/watch?v=x3s83qVp0mE
https://www.youtube.com/watch?v=ZqXzfs1sP9Y
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/patis-de-les-escoles-fets-entre-tots/video/5563017/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/patis-de-les-escoles-fets-entre-tots/video/5563017/
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Empreses i entitats 

- 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 

 

- Kompan. Empresa danesa que fabrica jocs de pati i parcs infantils. Productes creats per estimular 

i despertar la imaginació dels infants. 

www.kompan.es_  

 

- Greenplay project. Una pàgina en anglès, al Facebook, amb instal·lacions interessants de 

fusta: cabanes, ponts, casetes,... 

www.facebook.com/greenplayproject  

 

- Associació Learning through Landscapes, Regne Unit. Aprenentatge a través de paisatges és 

l'organització benèfica britànica dedicada a la millora de l'aprenentatge a l'aire lliure i jocs 

per a nens. 

http://www.ltl.org.uk/about/about-ltl.php 

 

Experiències dels centres  

- Projecte Fem comunitat transformant el pati de l’escola. Escola La Pau, Barcelona. Projecte 

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://exteriors.gencat.cat/web/.content/Enllac/participacio/01_premi_participa_l_escola/

03_premi_2012/guardonat_2013.pdf 

 

- La participació a l’escola. Experiència per millorar el pati. Escola Vall de Lord, Sant Llorenç de 

Morunys. Curs 2014-2015. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilit

at/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/espais_dintercanvi/Jornades_tematique

s/Lleida/St-Llorenc.pdf 

 

- 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 

 

- Projecte EmPATItza’t. Institut-Escola Les Vinyes, Castellbisbal. Projecte de co-creació dels patis 

d’aquest institut-escola amb participació de tota la comunitat educativa. Bones idees per 

transformar el pati. 

http://cocreacio.ielesvinyes.net/_ 

 

- Projecte Escola Els Encants, Barcelona. L’escola ha volgut transformar el pati en un jardí ple de 

secrets. 

http://www.pontdequeros.com/
http://www.kompan.es_/
http://www.facebook.com/greenplayproject
http://www.ltl.org.uk/about/about-ltl.php
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/Enllac/participacio/01_premi_participa_l_escola/03_premi_2012/guardonat_2013.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/Enllac/participacio/01_premi_participa_l_escola/03_premi_2012/guardonat_2013.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/espais_dintercanvi/Jornades_tematiques/Lleida/St-Llorenc.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/espais_dintercanvi/Jornades_tematiques/Lleida/St-Llorenc.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/escoles_verdes/espais_dintercanvi/Jornades_tematiques/Lleida/St-Llorenc.pdf
http://www.sansehaver.dk/asp/side/murergaard.html#engelsk
http://cocreacio.ielesvinyes.net/_
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http://www.escoladelsencants.cat/ceip/index.php?option=com_content&view=a 

rticle&id=272:un-jardi-ple-de-secrets&catid=106:lescolacompromesa& 

Itemid=164_  

 

- Projecte El pati que volem. Escola Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló. Projecte de co-

creació en què hi ha participat la comunitat educativa. 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/ 

https://www.facebook.com/elpatiquevolem/ 

 

- Projecte Els patis: espais d’oportunitats educatives. Escola Sadako, Barcelona. 

http://escolasadako.cat/coneix-lescola/dies-sak/  

 

- Projectes d’espais exteriors. Escola Els Pinetons, Ripollet. 

http://ampaelspinetons.blogspot.com.es/p/projecte-pati.html 

 

- Projecte patis. Escola Sinera, Arenys de Mar. 

http://escolasinera.cat/content/projecte-patiss 

 

- Projecte del pati. Escola Ponent, Terrassa. 

https://sites.google.com/site/escolaponentterrassa/festes/projectes/projecte-del-pati 

 

- Projecte de millora del pati d’educació infantil. Escola Can Roca, Castelldefels. 

http://escolacanroca.cat/projecte-de-millora-del-pati-deducacio-infantil/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpatiquevolem.wordpress.com/
https://www.facebook.com/elpatiquevolem/
http://escolasadako.cat/coneix-lescola/dies-sak/
http://ampaelspinetons.blogspot.com.es/p/projecte-pati.html
http://escolasinera.cat/content/projecte-patiss
https://sites.google.com/site/escolaponentterrassa/festes/projectes/projecte-del-pati
http://escolacanroca.cat/projecte-de-millora-del-pati-deducacio-infantil/
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imatges inspiradores  

R E C U L L  D E  F O T O G R A F I E S  D E  P A T I S  D ’ A R R E U  D E L  M Ó N  
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