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1.

ANTECEDENTS

La modificació dels pati de l'escola i en especial l'equipament de la zona destinada a l'alumnat de cicle
inicial (primer i segon), és un tema que ja es va iniciar fa uns dos anys des de part de l'equip docent entre
d'altres dins del marc de “les escoles més sostenibles: agenda 21".
En paral·lel, les famílies dels infants de cicle infantil demanaven una actuació al pati que els pertocava, ja
que després de la retirada d'un mòdul en mal estat, el pati es va quedar sense cap equipament. Ara
només hi ha el terra de sauló i els arbres situats al llarg de la tanca.
Com que els alumnes venien del pati d'infantil, un àrea força ben equipada, i encara no podien anar a la
zona de pati de cicle superior equipada amb les pistes esportives, el xoc resultava poc més que frustrant
per als alumnes que així ho transmetien a les famílies.
Des de l'AMPA a finals del curs 2014-2015 es va promoure equipar aquest pati amb un sorral, i així es va
plantejar en la primera reunió del consell escolar del curs 2015-2016 com a actuació d'urgència per tal de
solucionar les mancances d'aquesta àrea de joc. La Junta de l'AMPA va acceptar córrer amb les
despeses de l'actuació.
L'estudi respon a la petició plantejada en aquesta secció del Consell escolar, per part de la direcció de la
necessitat de fer un estudi més profund i global de les possibilitats de ordenació i utilització a nivell lúdic i
docent de totes les diferents zones del pati de l'escola (infantil, cicle inicial i cicle superior). És per
aquesta raó que un dels OBJECTIUS DEL PLA ANUAL DE CENTRE d’enguany és: ADEQUAR
L’ESPAI DE PATIS PER TAL DE DIVERSIFICAR LES ACTIVITATS QUE ES FAN I TRANSFORMARLO EN UN LLOC MÉS AGRADABLE.

A principis de curs es va constituir la comissió de patis dins del si de l’AMPA. Posteriorment i a petició
d'aquestes i sota l’encàrrec del Consell Escolar es va crear una segona comissió integrada per un
membre de l'equip directiu, un membre del personal docent i una representant de la comissió de patis de
l'AMPA, per poder donar una opció de pati que incorporés també la visió del professorat i per tant
satisfés en el major grau possible totes les parts implicades.

2.

OBJECTIUS DE L'ESTUDI

En base a l'estudi i anàlisi dels espais exteriors del centre per tal de visualitzar i materialitzar les
possibilitats educatives d’aquestes àrees. El projecte del pati segueix els principis del Projecte Educatiu i
ens permet aprofitar millor els recursos del centre, recuperant-lo com a un espai plenament educatiu.
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Els objectius del projecte són els de millorar i rendibilitzar els espais exteriors per tal de fomentar la lliure
experimentació i l’aprenentatge autònom. Es busquen espais que promoguin la interacció, fomentant els
valors i proporcionant activitats generadores d’aprenentatge vivencial i intuïtiu. Es recupera així
l’educació en el lleure o educació no formal, de gran importància en la formació dels infants, sobretot en
l’àmbit personal.
Amb l’estudi, s’obren noves opcions educatives com les aules a l’aire lliure que permeten noves
dinàmiques de grup independents de les classes tradicionals i que proporcionen noves oportunitats per a
l’aprenentatge i la cohesió dels grups, afavorint la inclusió de tot l’alumnat i seguint les noves tendències
d'educació extraient les matèries als patis, permetent un aprenentatge mes vivencial i intuïtiu.
Per tal d’aconseguir els objectius s’estudien les característiques de cada cas, es dissenyen ambients
d’acord amb les necessitats dels infants, es treballa amb materials reciclats i naturals. S’utilitzen
materials naturals introduint troncs, materials de la vida quotidiana, topografies, construccions lleugeres
de fusta, vegetació... També es planteja l’equipament dels patis amb material no convencional que
propicia noves dinàmiques de jocs de construcció i petita enginyeria.
Un pati ben equipat i dissenyat fomenta el desenvolupament físic dels infants, el desenvolupament
cognitiu i propicia relacions de grup fomentant la coeducació i evitant la discriminació sexista dels jocs.
Un pati equipat es un Pati sense conflictes i un gran focus d’aprenentatge i cohesió del grup tant entre
els infants com entre aquests i la comunitat educativa, que en aparèixer en aquests espais com a part
dinamitzadora trenquen les distàncies i fomenten una relació mes estreta entre els infants i els mestres
cosa que ajuda també en les tasques de docència.
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BENEFICIS A NIVELLS COGNITIU
El fet d’apropar la natura i els materials que en deriven, amplia la capacitat d'observació, anàlisis i
raonament. A més de les experiències que comporta la manipulació d'elements no processats estimula la
imaginació i l'enginy, no hi ha normes, cadascú s’ha d'inventar com vol interactuar amb els elements que
se li plantegen segons la secció.
BENEFICIS EMOCIONALS
S'ofereixen diferents espais de joc en què els rols variaran en funció de les aptituds de cada infant. Al
oferir una major varietat d'espais: casetes, jocs d'equilibri, topografia, pistes esportives, material solt,... es
propicien relacions de cooperació, comunicació, negociació,... s'amplia el ventall de relació tant entre
alumnes com amb el professorat.
BENEFICIS FÍSICS
S'incorporen elements que propiciïn l'activitat física, mitjançant la introducció de topografies, elements
naturals com troncs on fer equilibris i grimpar, ... en haver-hi més oferta i varietat de l'oferta al llarg del
període lectiu, s'estimula la participació en les activitats, evitant el sedentarisme .
Un pati ben estructurat i equipat, ha de ser capaç d'engrescar a tothom i estimular el joc, la interacció,
fomentar la curiositat i beneficiar l'autoestima.

3.

ESTAT ACTUAL DEL PATI

Actualment el pati de l'escola Bogatell s'estructura en cinc zones.
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Zona 1: pati d'infantil
Superfície aproximada: 1.070m², paviment sauló.
Aquest pati de geometria triangular està delimitat per l'Av. Bogatell, el carrer Pamplona i el propi edifici de
les aules d'educació infantil.
L'accés al pati es dóna de manera independent des del xamfrà C. Pamplona amb Av. Bogatell donant
accés i sortida independent a l'alumnat de infantil. L'accés permet l'entrada de trànsit rodat ocasional.
Connecta amb la resta de patis i l'edifici principal de l'escola des de la cantonada oest, tancada amb una
porta de fusta tipus tanca de jardí.
Aquest pati actualment està equipat amb dos mòduls de plàstic amb plataforma i tobogan, dues rodes
gegants de camió, un cilindre de formigó prefabricat, un sorral i una zona tancada d'hort on els alumnes
d'infantil hi treballen les plantes aromàtiques, flors i petites hortalisses.

Mancances:
Es demana una taula tipus pícnic, per poder fer treballs de classificació i ordenació relacionats amb l'hort,
i acabar esmorzars en els dies d'activitats dirigides en què hi ha alumnes que no els dona temps de ferho a classe.
En la sortida a la vorera pel xamfrà, el sauló arrossegat pel propi trànsit de sortida de famílies i alumnes,
envaeix la zona de panot conformant una superfície molt lliscant que provoca repetides relliscades,
caldria estudiar la manera per confinar el sauló a l'àrea de pati.
Per últim es planteja la necessitat imperiosa d’aconseguir una connexió coberta entre l'edifici d’infantil
amb el principal, on es desenvolupen les activitats de psicomotricitat, música i menjador, ja que els dies
de pluja s'han d'anul·lar dites activitats i en el cas del menjador traslladar els infants amb impermeables
sota la pluja, i per un pati de sauló entollat.
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Les tanques de ferro de tot el perímetre de l'escola es troben en alguns punts en avançat procés
d'oxidació havent-hi zones on s'ha trencat el tub de secció quadrada que conforma la tanca oferint
superfícies de tall oxidades a l'abast dels infants, caldria realitzar un pintat general i actuacions puntuals
de reparació dels trams amb falta de secció.

Zona 2: espai entre pati d'infantil i pati de cicle inicial
Superfície aproximada: 700m², paviment sauló, orientat a sud.
És una zona de geometria triangular, respon a l'espai de connexió entre els tres patis pròpiament dits.
A l'hora d'esbarjo es transforma en una zona de joc diversa on es realitzen jocs de tots tipus i fins i tot
partidets. A l'estona de menjador, tenen més temps, fins i tot juguen amb la sorra fent construccions de
tot tipus. A més a més és la connexió entre les diferents zones de l’ escola.

Mancances:
La zona central es troba deprimida respecte els perímetres, cosa que fa que els dies de pluja es creïn
grans zones inundades que dificulten la connexions entre les zones exteriors i el seu propi ús.
Es pretén dotar d'incentius i activitats que propiciïn el seu ús i solucionin el problema d'entollament en
dies de pluja, alhora que aportin un valor afegit al conjunt d'espais exteriors de l'escola.
Manteniment de les tanques de ferro del perímetre del pati en estat d'oxidació.

Zona 3: pati de cicle inicial
Superfície aproximada: 670m², paviment sauló, orientat a sud oest.
Aquest pati de geometria marcadament rectangular, amb unes mides d'uns 58m per 10m (14m en la
zona central) està delimitat en el seu costat llarg per l'Avinguda Bogatell, en l'extrem dret per la zona 2, i
en l'extrem esquerra per la zona d'aparcament i transit rodat del propi pati.
A través d’una porta situada en el centre de la façana, a l’Avinguda Bogatell, es dona l'accés i sortida de
tots els infants de cicle inicial, mitjà i superior. L'accés permet l'entrada de trànsit rodat ocasional.
Les aules de primer hi tenen sortida directa a aquest pati. Des del menjador també s’hi pot accedir a
través d'una zona porxada paral·lela a la geometria del propi pati, elevada sobre el terreny de joc uns
55cm.
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Mancances:
Aquest pati actualment no té cap equipament, a banda d'una font d'aigua potable, un parell de bancs i
una filera d'arbres en paral·lel a la tanca de l'Av. Bogatell.
D'entrada es pretén dotar d'activitats que ajudin a dinamitzar el joc i trenquin aquesta geometria tant
marcada, facilitant que es generin diferents dinàmiques de joc alhora.
Manteniment de les tanques de ferro del perímetre del pati en estat d'oxidació.

Zona 4: zona d'aparcament i trànsit rodat
Superfície aproximada: 325m², paviment sauló, orientat a Nord Oest.
Aquesta zona de pati en forma de L, amb accés rodat pel xamfrà del carrer de Rosa Sensat amb Ramón
Turró i Av. Bogatell, ressegueix la façana Nord de l'edifici principal a carrer de Ramón Turró, permetent el
subministrament de material fins la porta de la cuina.
En la zona situada just davant de l'accés rodat es genera una amplia zona d'aparcament que s'utilitza
com a aparcament de vehicles de docents i personal de manteniment ocasional. També situa
l'aparcament de bicicletes del centre.

Mancances:
Es pretén ordenar la zona d’aparcament i accés de serveis al centre, diferenciant-la de la zona de joc.
Els horaris d’utilització pels vehicles no són coincidents amb els horaris d’us dels patis pels alumnes.
Tot i així es pretén mantenir les zones d’activitats diferenciades.
Manteniment de les tanques de ferro del perímetre del pati en estat d'oxidació.
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Zona 5: pati de cicle mitjà i superior
Superfície aproximada: 2.200m² dels quals 1.600m² pises de formigó, 330m² espai pavimentat amb
panot entre vestuaris i les pistes, 320 m² franja rectangular de sauló entre les pistes i l'edifici principal, i
300m² de sauló i paviment de formigó entre les pistes i l'edifici d'infantil.
Aquest pati de geometria quadrada, amb unes mides d'uns 49 m per 55 m està delimitat en el seu costat
oest per l'edifici principal, en la cara nord per vestuaris, lavabos de pati i edifici de l'AMPA, en el seu
costat est per una tanca de 1,80 m que delimita amb els patis posteriors d'edificacions de veïns i el costat
sud amb l'edifici d'infantil amb sortida posterior directa.
Aquest pati es troba ocupat en gran majoria per les pistes de futbol i bàsquet de formigó (recentment
reparades). La resta d'espais resulten residuals tant per la seva geometria com per l'ús que se'n fa en
especial els dies en què és permès l'ús de la pilota.
Aquest pati es connecta amb l'edifici principal per l'accés situat a la cara nord d'aquest i amb la resta dels
patis per la zona que hem anomenat tres.
Aquest pati està equipat amb una pista de futbol i dues de bàsquet amb les pertinents porteries i
cistelles. També hi ha uns bancs disposats perimetralment a la pista emfatitzant encara més la
residualitat dels altres espais.
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Mancances:
Es detecta que el perímetre del pati queda oberta a la zona d'accés al AMPA, generant una zona de poc
control visual i possible sortida del recinte per la porta del AMPA amb control des de les oficines interiors.
Es demana un tractament del mur de tancament del pati amb les terrasses dels habitatges veïns, ja que
està acabat amb bloc de formigó vist i malla de simple torsió amb una aparença molt hostil.
La falta de vegetació a la zona de pistes i en el mur anteriorment descrit, fa que sigui un espai molt
calorós, es demana la introducció de vegetació trepant o elements d’ombra a la zona del mur.
Es demanen taules tipus pícnic per tenir espais on fer tasques docents a l’exterior i potenciar activitats de
préstec de llibres i/o jocs de taula.
Es demana una segona taula de ping-pong.
Per últim es planteja la possibilitat de donar resposta a la connexió coberta entre l'edifici d'infantil i l'edifici
principal mitjançant un cobert lleuger aprofitant el mur que connecti la sortida posterior d'infantil amb el
porxo dels lavabos de pati i vestuaris, que tanca la cara nord del pati.

4.

DEMANDES PER PART DE L’ALUMNAT.

Durant les hores de tutoria. els alumnes han exposat les mancances dels seus patis actuals. Han pensat
quins equipaments podrien millorar el seu espai de lleure. Des de l’escola a través del Consell d’Alumnes
que integra els delegats i delegades de classe més el professorat, s’ha realitzat la tasca de sintetitzar les
propostes plantejades per els alumnes.
A continuació fem la relació del que es va recollir en aquestes sessions de treball.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Xarxes porteria (que sempre estiguin posades).
Zona gran sense pilotes.
Tobogan i altres jocs per grans.
Espai zona de biblioteca.
Jocs per estar relaxats.
Moltes taules per fer jocs de taula.
Més bancs.
Plantes enfiladisses.. altres comenten: “Millor no, per culpa de les pilotes"
Taula- ping-pong, una altra.
Material per jugar pilotes, raquetes,... Cordes, cons, pilotes petites,...
Deixar posades les cistelles.
Música per ballar.
Dibuixar xarranques
Estructures per penjar-se.
Rocòdrom.
Gomes.
Herba al voltant pista.
Gronxadors.
Millorar pista futbol
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CRITERIS D'UTILITZACIÓ DELS PATIS.

Dinamització de patis

La voluntat d'aprofitar els patis com a espais educatius i formatius tant en les hores d'esbarjo com en les
hores d’ "ensenyament per espais" en què es traslladen les aules a l'exterior, fa que l'equip de mestres
pugui disposar d'un projecte de dinamització de patis en major o menor grau en funció de de si es tracta
d’horari de lleure o de aules a l’exterior, que reguli tant el material de peces "soltes" que es treu en cada
secció d'esbarj, com l’adequació de les instal·lacions amb material efímer.
Aquest canvi de paper en el professorat, que passa a formar part activa d'un espai que fins ara es
considerava "dominat" pels alumnes , fa que es prevegi un estretament en les relacions i un major grau
de complexitat i aportament beneficiós pel procés de l'aprenentatge en general.
Es pretén generar uns espais que permetin la diversitat de relacions, fomentant la coeducació.

6.

ANALISIS DELS ACCESSOS ALS PATIS.

Anàlisis de l'estat actual.

L'escola disposa de 4 accessos des dels diferents carrers que l'envolten.
Actualment tres d'ells són utilitzats per a l'entrada i sortida de l'alumnat depenent dels horaris i dels
nivells que estan cursant, i un pel trànsit de vehicles.
ACCÉS 1
Rambla Bogatell: Accés de grans dimensions amb porta doble de reixa metàl·lica apta per a l'entrada de
vehicles.
Actualment es produeix l'entrada i sortida d'alumnes de cicle inicial, mitjà i superior.
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ACCÉS 2 Xamfrà c. Pamplona amb Av. Bogatell: Doble accés amb porta metàl·lica, apta per l’entrada de
vehicles.
Actualment es produeix l'entrada i sortida d'alumnes d’infantil.

ACCÉS 3 C. Ramon Turró enfrontat amb l'edifici principal, accés de caràcter vianant
Actualment es produeix l'entrada i sortida dels alumnes que assisteixen a acollida i casals o altres
activitats fora de l'horari escolar.
Hi ha un segon accés per vianants a c. Ramon Turró vinculat directament amb l'AMPA.
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ACCÉS 4 Xamfrà C. Rosa Sensat amb Ramon Turró, aquest és l'accés que actualment s'utilitza única i
exclusivament per l'entrada de vehicles al centre a excepció de activitats molt concretes al pati d'inicial.
Actualment es produeix l'entrada i sortida dels alumnes que assisteixen a acollida, casals o altres
activitats fora de l'horari escolar.

7.

ANÀLISIS DE LES NECESSITATS I PROPOSTA DE FUNCIONAMENT.

S'ha de seguir permetent l'entrada de vehicles d'us freqüent per a manteniment i subministrament de
material per a la cuina,... a l’igual que mantenir un número de places d'aparcament en la zona de pati
entre l'edifici principal i el C. Ramon Turró amb accés des de l'accés4, Xamfrà C. Rosa Sensat amb C.
Ramon Turró.
Es vol mantenir la possibilitat de l'entrada esporàdica de furgonetes i petits camions (camió del
reciclatge, material festa fi de curs, manteniment col·lectors: rata, camió de carnestoltes,...).

7.1.

Equipament fungible i actuacions lleugeres

Equipament amb peces soltes
Tant en el pati 1 com en el pati 3, es planteja recopilar o comprar material per a fomentar activitats
diverses. Qualsevol element en grans quantitats pot fomentar la imaginació dels infants i el seu
desenvolupament.
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Soques de fusta, per que puguin construir els seus propis escenaris de joc simbòlic.
Pinyes, còdols, petxines... , per estimular la imaginació i el joc simbòlic.
Caixes de fruita, per jugar a construccions, transportar d’altres objectes,...
Teles, per utilitzar en els nous equipaments plantejats: tipis, penjades als cables,...
Disfresses o material de roba de la vida quotidiana per ser utilitzada com a tal.
Estris de cuina com per exemple olles, paelles, culleres de fusta, coladors, motlles de pastisseria.
La idea es que els facin servir a la zona del nou sorral de cicle inicial o a la cuineta d’infantil.
Guixos per pintar a les noves pissarres.
Jocs de taula
Llibres
Jocs clàssics com per exemple cordes de saltar, gomes i bitlles. Aquest tipus de jocs recuperen
l'activitat física i fomenten la re-estructuració dels grups en funció dels interessos i les habilitats
dels seus integrants, saltant les barreres de jocs de nens i de nenes.

La major part d’aquest material es poden aconseguir fent una crida a la comunitat educativa d’alumnes,
professors i familiars, ja que es tracta d’objectes de la natura o de la vida quotidiana. Per això entenem
que en aquest punt no caldria destinar una quantitat econòmica massa important. Amb uns 200 €
preveiem comprar el material solt necessari que no puguem aconseguir d’una altra manera.
Introducció de sorral al pati 3.
En el pati de cicle inicial es planteja un nou sorral prop de la zona de la font d'aigua que donarà
continuïtat al joc que desenvolupaven en el pati d'infantil .
El joc amb sorra, terra i aigua no té edat i evoluciona amb les habilitats dels infants permetent la constant
experimentació.
Es contempla equipar el sorral amb cassoles, culleres de fusta, motlles de rebosteria,...la introducció de
materials de la vida quotidiana, contemplats en el pla d'estudis del centre, farà que es plantegin noves
maneres de relació amb aquest element tan conegut, la sorra.
Introducció de manipulació de materials. pati 3
Es planteja equipar l'espai amb una zona de geometria similar a la del sorral que permeti el joc amb
manipulació de materials omplin el recinte amb fulles, escorça, circuits d’aigua... que estimuli la

13

ESTUDI DE MILLORA DEL PATI DE L’ESCOLA BOGATELL

MARÇ 2016

imaginació i permeti activitats de petita enginyeria per a construir estructures per al transport de l'aigua o
boles amb tubs de PVC tallats,...
Es propiciarà ‘experimentació amb l’aigua i com sobre els materials, alhora que ofereixen diferents
consistències i resultats amb el treball amb sorra i terra.

7.2.

Intervenció en la topografia del terreny i introducció d’elements
naturals.

Introducció de desnivells a base de grades i talussos naturals al pati 2
S'aprofita la gran part central de la zona 3, per plantejar una topografia a nivell de jardineria.
Es planteja una geometria piramidal que guanyi una alçada sobre el terreny d’aproximadament 1,4m
solucionant el tema de l'entollament de la zona i creant un punt d'interès i d'activitat que serveixi de
reclam per dinamitzar la zona .
Es planteja guanyar l'alçada a base de terres compactades, que en algunes zones es resoldran
mitjançant aterrossaments amb travesses de fusta que alhora poden permetre el seu ús com a escales,
grades, per a joc tranquil,... altres vessants es resoldran amb un pendent continuo en què s'introduirà
vegetació de poca demanda hídrica (espígol, romaní, alfàbrega...) per consolidar el talús amb les arrels i
introduir elements naturals i de vegetació al pati.

Alhora aquestes plantes aromàtiques introdueixen el concepte de variació temporal, lligat als períodes de
floració,...
Es pot aprofitar per intentar mitigar la presència de mosquits en alguna zona del pati.
Es planteja introduir un pendent de teules de fusta, ample que acabarà de garantir l'activitat física dels
infants, pujant i baixant contínuament. A l'hora de decidir l'amplada del tobogan s'ha tingut en compte el
flux d'usuaris que pot arribar a tenir.
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En la part central es planteja plantar un arbre de fulla caduca (lledoner, til·ler, bellaombra...) que
aprofitant l'alçada de terres sobreposades sobre el terreny pugui arrelar amb força i garantir el seu
creixement, per aportar ombra a aquesta zona de joc que al estiu queda molt exposada al sol .
Aquest equipament estimula la motricitat, l'equilibri i l'activitat física necessària avui en dia en què es
donen tants casos de sedentarismes i obesitat infantil. Altre cop torna a plantejar-se un espai de
coeducació fora dels estereotips de jocs de nens i de nenes.
Introducció de cabanes "tipis" al pati 3
Es planteja aprofitar els arbres situats a 1,4 m de la tanca a Av. Bogatell per muntar uns tipis (tendes
d'indis). Hem considerat diferents opcions. Aquestes no són excloents, podem fer un tipi de cada tipus.
1. Un tipi es pot a base de cordes subjectes mitjançant una argolla al tronc de l'arbre a una alçada
de 2,5 m i ancorades al terra amb unes plaques d'acer soterrades. Aquestes cordes tipus amarra
(cordes de gran secció) anirien entrelligades amb d'altres cordes que permetessin, cobrir amb
teles, teixir amb cordes o teles, tapar amb fulles de palmeres, vegetació,... modificant l'aparença
dels tipis en funció de del material subministrat per el centre o de la voluntat dels usuaris.
2. Una altra opció es construir una base hexagonal de perfils de fusta fixada a terra al voltant del
tronc. Els “pals” del tipi es podrien resoldre amb cordes fixades a la base de fusta o també amb
branques llargues recolzades a l’arbre.
3. També hem pensat posar un tipi sense fer servir cap arbre.

Introducció de rocòdrom horitzontal al pati 2
En el tester cec (sense finestres) de l'edifici principal, es planteja un rocòdrom horitzontal de 1,4 m
d'alçada i 8 m de longitud que altre cop propiciaria una opció més d’activitat física, de concentració i
d'esperit de superació, proporcionant hores de joc sense fi.
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Cal garantir la planeitat del paviment de sauló en l'encontre entre aquest i el parament vertical per evitar
torçades de peu
Introducció de cuineta a base de materials reciclats als patis 1 i 3
Es planteja posar una cuina realitzada a base de materials naturals de grans dimensions (aprox. 3m de
llarg) i estructura en forma de U amb accés des de les dues bandes per optimitzar el seu aprofitament,
aquesta oferirà una plataforma de treball per experimentar amb la sorra, cassoles..., i alhora fomentar el
joc simbòlic.

El joc amb elements d'aquestes característiques s’adapten a l’edat dels infants que hi juguen passant per
diferents etapes de creixement cognitiu.

Introducció d’esgraonat al pati 5
Es planteja introduir en el lateral de l’edifici principal, protegit de sol de tarda i per sota l’alçada de les
finestres de les aules, una zona d’estada a base de grades de petita alçada formades a partir de
travesses de fusta i terra compactada, amb amplades variables i donant un ambient natural.
Aquest tipus d’equipament permet activitats com la biblioteca exterior, i l’ús com a amfiteatre amb
activitats més lliures com a activitats de representació, ball, o d’altres permetent l’ensenyament entre
iguals, i d’altres que la imaginació de l’alumnat decideixi lliurament.
Aquest element de poc impacte en el pati ofereix un espai diferent del que hi ha actualment que aporta
moltes possibilitats d’utilització i enriquiment de l’espai exterior.
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Introducció de circuit de troncs
Es planteja un circuit de troncs en estat natural, recuperant materials de poda. Al plantejar-se com a
circuit amb una direcció, permet la interacció de molts infants alhora.
Es planteja un tram de soques baixes, un tram de troncs estirats sobre el terreny, algun sobreposat, un
altre tram d'estaques de 120cm amb suports a 25cm del terra per on anar passant agafats a les estaques
i per últim una zona de troncs sobreposats degudament collats entre ells per evitar que es moguin.
Aquest equipament permet treballar l'equilibri, la resistència i força física, alhora que fomenta el joc
imaginatiu.

7.3.

Introducció de material comercial

Introducció de taules de pícnic als patis 1 i 5
En pati 1 d’infantil, es planteja col·locar dues taules tipus pícnic, per poder fer treballs de classificació i
ordenació relacionats amb l'hort, i acabar esmorzars en els dies d'activitats dirigides en què hi ha
alumnes que no els dóna temps de fer-ho a classe.
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En el pati 5 es planteja col·locar vàries taules tipus pícnic, per poder realitzar treballs relacionats amb
matèries docents permetent extreure les aules a l’exterior. Alhora proporcionen un nou espai de joc per a
l'alumnat. Permetrà la introducció de préstec de llibres, jocs de taula...
Introducció de taula de ping-pong al pati 5
Des del consell d’alumnes es demana una segona taula de ping-pong. Aquest joc es veu com a quelcom
molt positiu ja que fomenta l’activitat entre iguals, la coeducació i fuig dels jocs típics de pilota.
Tractament del mur al pati 3
Donada la gran llargada del mur, qualsevol actuació suposaria un gran dispendi econòmic. Tenint en
compte la proximitat a la zona de pistes esportives es considera que qualsevol introducció de vegetació,
jocs d’escalada,... entrarien en constant conflicte amb les activitats de les pistes.
Això junt amb la demanda fomentada per part del cicle d’infantil de disposar d’un recorregut cobert fins a
l’edifici principal fa que es descarti qualsevol actuació d’equipament del mur i es plantegi el seu pintat per
a donar el major rendiment visual a la introducció dels vinils en la coberta de la passarel·la anteriorment
anomenada. (VEURE APARTAT COBERT MUR).

7.4.

Introducció d’elements d’obra

Introducció de grades pistes al pati 5

En la cara nord del pati 5 just al final del cos dels vestuaris, hi ha un espai en què el pati es comunica
amb la part posterior de l'edifici de l'AMPA.
Tenint en compte que el centre no disposa de cap escenari on realitzar actuacions, actes de grup,... ni
cap tipus de grades en la zona de les pistes, es planteja la construcció d'unes grades en la cara nord de
les pistes de bàsquet, formades per quatre graons de 30 cm, assolint l'alçada indicada en el manual de
GISA com a idònia per un escenari de centre d'educació. Aquestes grades anirien ancades amb una taca
metàl·lica que delimitaria l'accés a la zona que connecta amb l'AMPA mitjançant una porta, aquesta si
sota el control visual des del pati.
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Introducció cobert mur al pati 5
Com ja s’ha comentat en el punt 3 al parlar de la ZONA DE PATI 1 - Pati d’infantil, en haver-hi part del
programa bàsic del centre d'infantil en l'edifici principal (menjador, sala de psicomotricitat, sala polivalent,
sala de música) i no haver-hi connexió a cobert entre els dos edificis es considera una necessitat
imperiosa poder aconseguir una connexió coberta entre l'edifici de infantil i el principal, on es
desenvolupen les activitats de psicomotricitat, música i menjador, ja que els dies de pluja s'han d'anul·lar
i en el cas del menjador traslladar els infants amb impermeables sota la pluja.
Es planteja la construcció d'un cobert lleuger de uns 1,5m d'ample al llarg del mur de formigó que
delimita pel costat est l'edifici amb les finques veïnes d'habitatge . El cobert aniria des de la sortida
posterior d'infantil cap al pati 5 fins a arribar al porxo d'accés als banys de pati i vestuaris, des d'aquí ja hi
ha un porxo existent fins a l'entrada de l'edifici principal.

8.

CONCLUSIONS I PLA D’ETAPES.

Donada l'actual situació econòmica i que ja fa temps que per part del professorat es planteja la millora
dels patis, encara d’origen, i les repetides reivindicacions per part de pares i mares de dotar
d’equipament el pati de cicle inicial, es planteja establir l’execució de la millor a de patis pe etapes, i
podent donar així una primera resposta el més immediata possible.
Aquest criteri d'etapes no respon sols a un tema econòmic sinó a criteris d’autonomia de decisió del propi
centre i en última instancia a la autorització de la implantació dels diferents elements plantejats en
l’estudi per part del Consorci d’Educació de Barcelona.
No es durà a terme cap actuació de les descrites en el present estudi sense el consentiment previ del
Consorci d’educació, i per tan s’aniran concretant les actuacions a desenvolupar en funció del procés de
negociació, anàlisis i autorització final per part del Consorci d’Educació de Barcelona.

Barcelona a 20 de juny de 2016
Comissió de patis CEIP BOGATELL
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