PROJECTE: UN NOU PATI A L’ESCOLA

Un nou pati a l’escola!!!

Descripció de la proposta: Creació d’un nou pati amb diferents espais de
joc i aprenentatge a l’escola Mare de Déu del Remei.
Cost orientatiu de la realització: 18.000,00€
Àrea temàtica: Educació
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1. El pati escolar
El pati escolar és un espai del centre educatiu destinat al joc, descans i esplai dels alumnes,
utilitzat durant un període de temps de la jornada escolar. En aquest espai, l'adult ocupa un lloc
discret, sent el nen el protagonista del seu aprenentatge. Durant l'esbarjo, els alumnes disposen
de més llibertat i es relacionen amb els seus iguals, donant lloc a nombrosos conflictes i
aprenentatges, tant de manera intencionada com de manera accidental. El pati aporta
nombrosos beneficis als nens, per això, no es pot desvincular de l'acció educativa, sent necessari
que tingui una correcta organització i distribució dels materials que ho conformen, així, les
interaccions entre els nens seran apropiades i podran desenvolupar totes les seves
potencialitats.
Són molts els beneficis que aporta el pati escolar als nens. Pica (2010) destaca set raons per les
quals els nens i nenes necessiten l'esbarjo:
1. Tots es beneficien d'un descans. Es diu que tant la infantesa com les persones adultes
aprenen millor i de forma més ràpida quan els seus esforços es distribueixen i quan es
té un canvi en el ritme de treball. En el cas dels nens petits és important prendre en
compte que no poden processar la informació tan eficaçment com els nens més grans,
a causa de la immaduresa del seu sistema nerviós i la seva falta de experiència.
2. L'esbarjo augmenta el temps dedicat a la tasca. Diverses recerques van demostrar que
els nens són més eficients en els seus treballs quan tenen moments de descans i esplai.
3. Els nens i les nenes necessiten la llum exterior. La llum exterior estimula la glàndula
pineal, la part del cervell que ajuda a regular el nostre rellotge biològic, és important per
al sistema immunològic i fa a les persones sentir-se millor.
4. El joc físic no estructurat, redueix l'estrès. L'Associació Nacional per a l'Educació de
Nens Petits (National Association for the Education of Young Children, NAEYC) recomana
el joc físic sense estructura com una forma de desenvolupament apropiada per a la
reducció de l'estrès en la vida dels nens i nenes. Per a molts infants, l'esbarjo és una
oportunitat per a esplaiar-se. A l'aire lliure els nens i nenes pot tenir comportaments
forts, desordenats i sorollosos, els quals, es consideren inapropiats a les aules.
5. Els nens i les nenes necessiten aprendre a ser éssers socials. Es planteja que l'esbarjo
pot ser l'única vegada durant el dia en què els infants tenen l'oportunitat d'experimentar
la socialització i la comunicació real. Els barris i les comunitats ja no són el que solien ser,
per la qual cosa una vegada que s'acaba la jornada escolar, pot haver-hi molt poca
oportunitat de tenir una interacció social.
6. La salut de la infantesa està en risc. Molts dels nens i nenes de l'actualitat estan sofrint
de sobrepès i obesitat, però àdhuc els que no tenen aquests problemes, necessiten
activitat física per a tenir una salut òptima. Estar a l'aire lliure permet practicar noves
destreses físiques, experimentar l'alegria del moviment i cremar calories.
7. L'activitat física alimenta el cervell. Les recerques revelen que la major part del cervell
s'activa durant l'activitat física, molt més que quan es treballa sobre l'escriptori.
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S'optimitza el rendiment del cervell perquè el moviment augmenta la capacitat dels
vasos sanguinis, permetent el lliurament d'oxigen, aigua i glucosa al cervell. A més,
diverses recerques han demostrat que els estudiants més actius físicament han millorat
el rendiment acadèmic, aconsegueixen majors resultats en les proves i demostren una
millor actitud cap a l'escola.

2. Importància dels espais exteriors segons la pedagogia Montessori
Segons la pedagogia Montessori, el temps de joc a l'aire lliure ofereix als nens l'oportunitat
d'explorar i manipular un tipus diferent d'entorn, és a dir, la naturalesa. "El nen, que és el major
observador espontani de la naturalesa, necessita indubtablement tenir a la seva disposició un
material per a actuar". (Montessori, 1994, p.82)
A les escoles, es pot tenir amplis espais oberts (si és possible) o petites àrees de joc. L'important
no és la grandària sinó les oportunitats per al desenvolupament motor gruixut. Tradicionalment,
el joc a l'aire lliure va ser anomenat "joc lliure" per a cridar l'atenció sobre la idea que aquest
temps és en part (si no totalment) lliure de la preparació i participació del professor. Quan els
climes més càlids ho permeten, la porta de la classe sol estar oberta i els nens poden sortir i
entrar als dos ambients. Això és ideal ja que no es produeix interrupció com ho faria l'escola
tradicional, quan tots els nens detenen el seu període regular de treball a l'aula, en un moment
específic per a sortir. En Montessori, no es veu una separació entre el joc i les activitats
d'aprenentatge. En cert sentit, es dóna dignitat al joc del nen anomenant-lo treball. Es prepara
l'exterior amb el mateix tipus d'atenció que es dóna a l'aula, ja que és la prolongació de l'ambient
intern. Aquest ambient haurà d'estar dividit en diferents àrees, tenir utensilis i activitats pròpies
que responguin a les necessitats del nen. Les activitats en l'ambient exterior han de possibilitar
que el nen pugui:
1. Desenvolupar dels sentits: sentir tacte de la sorra, sentir la gespa, tocar l'aigua… A
vegades es necessita un armari on el nen pugui guardar les sabates, un banc per a poder
asseure's i llevar-se sabates.
2. Realitzar activitats en la naturalesa.
3. Utilitzar l'observació per a descobrir els principis científics: Gallines que posen ous,
mirar flor amb lupa, mirar insectes, transformació d'eruga en papallona, etc.
4. Experimentar i observar la naturalesa: Espai perquè contempli el moviment dels
núvols, com canvia el cel de color quan s'acosta una tempesta, etc. És important que en
l'exterior s'afavoreixi el desenvolupament psicomotor gruixut, i que existeixin regles i
límits clars per a brindar seguretat als nens i per a mantenir el bon funcionament de
l'ambient. L'adult és el responsable de cuidar l'ambient exterior pel que haurà de revisarlo sempre abans que arribin els nens. Totes aquestes raons ens fan adonar-nos de la
importància dels espais exteriors a les escoles i de les activitats que els nens puguin
realitzar en ells, però com hauríem de distribuir aquest espai?
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3. Per què els parcs i patis s’han de convertir en espais naturals?
Cada vegada són més les recerques que demostren que el contacte amb la natura està relacionat
amb un elevat nombre de beneficis en els infants, com són: una millor funció cognitiva; un
augment de la creativitat; un major sentit de llibertat; una millor relació amb els altres; un menor
dèficit d’atenció degut a una reducció de l’estrès; un menor nivell d’agressivitat; un menor índex
de malalties; una major resiliència emocional; més oportunitats per conèixer-se un mateix; una
major atracció pels entorns naturals; a més d’afavorir el joc actiu, millorant les habilitats
motores i reduint els nivells d’obesitat. Per contra, els infants que no acostumen a jugar a
l’exterior tenen menys xarxes socials, poden tenir menys confiança i estar menys integrats en la
seva comunitat.
Segons Bird, disposar d’entorns interessants i atractius per jugar pot contribuir també a la
reducció dels comportaments agressius i dels conflictes a les escoles. El comportament
destructiu és més comú observar-lo en grans espais, avorrits, sense arbres, arbustos o altres
delimitacions naturals. En les meves observacions també he pogut comprovar que en els patis
amb més opcions lúdiques els infants estan més a gust perquè acostumen a trobar espais que
s’adapten a les preferències de cadascú, i això queda palès amb la reducció del soroll i de la
conflictivitat.

Un exemple dels beneficis que poden aportar els espais naturals els demostren Dyment i Bell en
l’estudi realitzat a 59 escoles del Canadà, les quals havien transformat el pati en espais verds.
Comparant el que hi passava abans i després de la transformació, van comprovar com el tipus
de jocs que s’hi practicava es va diversificar molt, realitzant molts més jocs simbòlics i de
construcció. Els jocs competitius van perdre el protagonisme que tenien en els patis amb ciment,
per donar lloc a jocs que afavorien un moviment i un desenvolupament més saludable, també
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entre aquells infants que fins llavors es movien molt poc; a la vegada que els índex de satisfacció
general dels infants i el tracte vers els companys van passar a ser molt més positius.
A part dels beneficis que els espais verds aporten en els infants, hi ha molts estudis que
demostren com també tenen una influència molt favorable en els adults. Als Estats Units s’ha
observat com els residents en zones urbanes amb espais verds de qualitat realitzen més
activitats socials; tenen millor relació amb els seus veïns i un sentiment més fort de pertinència
a la comunitat. Mentre que un estudi realitzat a vuit ciutats europees demostra com les
persones que disposen d’espais públics naturals de qualitat realitzen més activitat física i tenen
menys probabilitat de patir obesitat.

4. Què hi hauria d’haver en un espai exterior per ser un espai educatiu?
Els espais de joc han d’animar als infants a interactuar. Els infants realitzen jocs més creatius,
cooperen i aconsegueixen resoldre problemes ells mateixos quan disposen de material
manipulable. Els parcs amb estructures fixes acaben fent-se avorrits i afavoreixen la
competitivitat entre companys, respecte als espais naturals a on disposen de materials solts, de
més desafiaments i a on les activitats es poden diversificar.
Partint de les classificacions fetes per L. Wood i K. Martin i R. White, els elements imprescindibles
en un espai exterior per infants haurien de ser:



elements naturals: com l’aigua, l’herba o la vegetació autòctona amb flors que atreguin
els insectes i permetin l’observació de la natura
elements manipulables i mòbils (sorra, troncs, caixes…) que permetin desenvolupar les
pròpies idees dels infants i afavoreixin la interacció i la socialització.

I el disseny hauria de:








ser atractiu;
estimular la imaginació i la creativitat;
contemplar l’existència de diferents nivells, materials i textures naturals;
permetre seure, descansar, enfilar-se, córrer, caminar i amagar-se;
donar resposta als diferents interessos de les persones que l’utilitzin creant diferents
subàrees.
afavorir l’accessibilitat;
proporcionar riscos i desafiaments, evitant els perills.

5. És l’hora del canvi
Els patis d’escola, històricament, s’han caracteritzat per ser uns espais sense desnivells, amb una
pista a on practicar esports reglats com el futbol i el basquet, amb algun arbre, potser algun banc
i, amb una mica de sort, un sorral per als més petits. Espais a on la despesa en manteniment i
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els riscos d’accidents es reduïen al màxim. I sota el lema que la seguretat dels infants és la
prioritat, persuadien aquells que qüestionaven la pobresa d’aquests espais.
Pel que fa als parcs infantils, en els darrers anys, s’han convertit en entorns artificials dissenyats
pels adults, procurant seduir als infants amb colors i estructures atractives a primer cop d’ull,
però amb l’objectiu principal de preservar la seguretat dels infants, i com hem vist anteriorment,
sense presentar reptes que atreguin els infants.
Però l’alarmant dificultat dels infants a l’hora de realitzar jocs de qualitat, d’establir relacions
amb els seus iguals, de realitzar exercici físic i de tenir contacte amb la natura, fa que una part
de la societat estigui convençuda que ha arribat el moment de fer canvis importants. Perquè si
el que realment es vol, és crear espais a on els infants gaudeixin, interactuïn amb altres persones,
es moguin i aprenguin, els parcs i patis s’han de transformar.
Naturalitzant els espais públics, s’estimularà la curiositat, la imaginació, la fascinació i
l’aprenentatge per descobriment, respectant el ritme de cadascú. Els elements naturals
ofereixen reptes i complexitats que es modifiquen i es transformen amb el temps, fent que
l’espai no sigui monòton i avorrit pels infants, a la vegada que fa créixer el seu respecte per la
natura.
És per tots els arguments exposats aquí que les administracions han de deixar d’oferir als infants
espais pobres a on poder-se moure, i treballar per oferir-los uns espais de qualitat en el que el
protagonisme recaigui no només en la necessitat de moviment dels infants, sinó també amb la
necessitat de les persones de relacionar-se i d’interactuar, també, amb la natura.

6. Ubicació
La ubicació per l’execució del Projecte de Pati és dins del recinte de l’escola Mare de Déu del
Remei a l’espai entre l’edifici de primària i el Pavelló de les Escoles.
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7. Estructures i material
Estructura i/o
material
Base de Sauló
Barana perimetral
Taules i banc de fusta
Escales de troncs
Rocòdrom
Sorral
Zona de joc simbòlic
Zona de joc
psicomotricitat

Descripció
Per a poder regularitzar el ferm, s'hauria d'aportar una base de sauló
compactat amb corró. Per a evitar la caiguda del sauló s'hauria de
pujar amb pedra un parament de 25cm.
Instal·lació d'una barana perimetral que compleixi la normativa
actual per evitar les caigudes en alçada.
Amb els troncs dels pins tallats a certa alçada es poden aprofitar com
a taules amb la instal·lació d'un sobre de fusta. També amb trossos
de troncs es poden fer servir de tamborets.
Col·locar varis troncs de pi amb la base ampla per a que puguin pujar
i baixar fent escales.
Instal·lar unes grapes a baixa alçada per a fer un recorregut de
rocòdrom al mur de formigó.
Instal·lar un sorral amb perímetre de fusta i tancament per evitar
brutícia a la sorra.
Col·locar cuines i altres materials per poder fer joc simbòlic al pati.
Instal·lació d’una zona de joc per desenvolupar la psicomotricitat dels
infants.
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Material
d’emmagatzematge
Material de joc

Compra de caixes que permetin emmagatzemar el material dels
diferents jocs o espais.
Compra de material que permeti jugar amb els espais que hi hauran
al pati.

Taules i banc de
fusta

Escales de troncs

Rocòdrom
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Sorral

Zona de joc
simbòlic

Zona de joc
psicomotricitat
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Material
d’emmagatzematge

Material de joc
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8. Pressupost
Estructura i/o material

Preu aproximat €

Construcció de 10m lineals de parament de pedra tipus granet per
a evitar la caiguda de la solera de sauló.

1.000,00

Aportació de sauló i compactació amb corró 411m2

2.000,00

41m. Subministrament i col·locació de barana d'acer no escalable

3.000,00

Construcció taules de fusta i seients

700,00

Escales de troncs

500,00

Pintar murs i instal·lació grapes per a rocòdrom

1.100,00

Sorral

1.000,00

Zona de joc simbòlic

1.200,00

Zona de joc psicomotricitat

6.000,00

Material d’emmagatzematge

800,00

Material de joc

700,00

Total
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