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1. Introducció 

Aquest document recull el projecte del pati que volem portar a terme des de l’Escola 

Salarich de Vic. És un projecte de renovació i millora de l’actual pati de l’escola i ha estat 

elaborat amb la col·laboració de la Comunitat Educativa del centre: equip de mestres, 

infants i pares i mares dels alumnes. 

La nostra escola es va construir fa més de 40 anys i les instal·lacions requereixen millores 

constants. Aquest curs des de l’Ampa hem volgut donar prioritat al pati, ja que tot i ser 

relativament gran està poc aprofitat i és poc atractiu.  

Tots els qui hem participat en l’elaboració d’aquest projecte considerem que el pati té un 

important valor en l’educació dels infants, per aquest motiu volem aconseguir que sigui 

una extensió de les aules. Un espai d’aprenentatge on els nens i nenes, des dels més 

petits al més grans, se sentin còmodes i on mitjançant la natura, l’observació i el joc 

enriqueixin els seus coneixements. 

 



Projecte pati    

2. Els espais exteriors de l’escola. El valor educatiu del pati  

Sovint passa que es concedeix més importància a la planificació i construcció dels 

espais interiors de les escoles que als exteriors (patis) ja que és en els primers on els 

alumnes realitzen els “aprenentatges formals”.  

En el cas de la nostra escola, el pati, tot i disposar d’un gran espai creiem que està poc 

aprofitat i disposa de pocs elements perquè els infants en puguin gaudir. 

Quan l´infant juga lliurement és un autèntic investigador: del seu cos, de les seves 

capacitats i de la realitat que l´envolta. I és a partir d´aquesta experimentació que va 

adquirint la seva pròpia consciencia del món.  

Per tal que això sigui possible el pati, lluny de ser un espai estèril i poc estimulant pot 

convertir-se en un medi agradable que propicií i fomenti:  

- El desenvolupament d’habilitats psicomotrius: equilibri, força, resistència, orientació en 

l’espai, preveure i controlar el risc…  

- Les relacions entre companys: comportament cooperatiu enfront el competitivitat, 

treball en equip, joc col·lectiu, joc simbòlic, diferents espais.  

- L´experimentació i el descobriment de noves sensacions i percepcions en un entorn 

saludable i sostenible amb l’ús de materials naturals i la presència de vegetació i on 

l’infant pugui sentir-se part de la natura. 

- L’expressió lliure de la creativitat de l’infant.  

- L’equilibri fisicoemocional de l’alumnat possibilitant zones d’intimitat i descans.  

- El coneixement del medi natural, canvi cíclic, cura de les plantes, usos de les plantes, 

relació de les plantes entre elles, etc. … sensibilitat, observació, intervenció, necessitats 

/ responsabilitat (educació ambiental). 

Entenem i volem reflectir que comprendre el valor educatiu del pati és donar la 

possibilitat a que els infants puguin desenvolupar capacitats, expressar emocions, i 

relaxar tensions que d’altra manera es traslladarien a l’aula.  

Per tant, amb aquesta intenció proposem una sèrie de millores que ens permetran 

començar a aconseguir un pati més ric, un espai que com diu Penny Rutscher sigui: 

“Un espai articulat que convidi a comportaments intel·ligents: exploracions, 

descobertes, intencions, trobades, col·laboracions, iniciatives, projectes, 

construccions...” 
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3. Com m’agradaria que fos el pati de la meva escola? 

Partint de les idees obtingudes a la pregunta Com m’agradaria que fos el pati de la 

meva escola?  hem desenvolupat el present projecte.  

La primera fase es va fer a partir de l’anterior pregunta als delegats de cada curs de 

primària. Aquests la van traslladar a l’aula perquè tots els seus companys i 

companyes poguessin opinar i arribar a un consens de manera democràtica. Els 

delegats van fer el retorn a la cap d’estudis per poder-les posar en comú i començar 

a fer un primer esbós del nou pati de l’escola. 

Aquest primer disseny es va passar a l’equip de mestres i la proposta final va arribar 

a l’AMPA, promotora del projecte. 

Les millores que es volen desenvolupar a cada zona del pati són les següents: 

(seguidament detallem amb imatges en què consisteix cada una de les idees). 

CICLE INICIAL 

 Cuineta de fusta i mercat 

 Taules de pícnic 

 

CICLE MITJÀ 

 Rocòdrom i jocs de terra 

 Estructura de vímet 

 Taula de pícnic 

 Un petit estany 

 

CICLE SUPERIOR 

 Enjardinament d’una zona amb reg i caminet asfaltat  

 Circuit esportiu 

 Zona “chill-out” 

 Taules de pícnic 
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CICLE INFANTIL  

 Tendals o pèrgola per fer ombra a la sorrera 

 Cuineta de fusta i mercat 

 Taules de pícnic petites 

 Caseta de fusta 

 Enjardinament d’una zona amb reg 

 Cobert per endreçar els carretons, bicicletes, etc. 

 Sorrera 

 Rocòdrom i circuit de troncs 

 Treure les tuies que separen el pati i la zona enjardinada 
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4. Organització del procés  

QUÈ ÉS VOL FER?   

Remodelació del pati per convertir-lo en un espai educatiu que contribueixi al 

desenvolupament integral dels alumnes.  

*Veure imatges i plànols adjuntats a continuació. 

 

COM ES FARÀ?  

Es crearan diferents espais de joc propiciant ambients: joc simbòlic, 

psicomotricitat, joc cooperatiu... 

Per mitjà de subcontractacions a empreses especialitzades i la col·laboració de 

pares i mares en jornades de treball a l’escola. 

 

TEMPORITZACIÓ  

Durant els cursos acadèmics 2015/2016 i 2016/2017. 
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5. Detall de les diferents accions que es volen desenvolupar 

PATI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Cicle Inicial 

 

 Cuineta de fusta i mercat 
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 Taules de pícnic 
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Cicle Mitjà 

 

 Rocòdrom i jocs de terra 
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 Estructura de vímet 

 

 

 Una bassa amb capgrossos, peixos... 
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Cicle Superior 

 Zona chill-out 

 

 

 

 

 

              

              

 Enjardinament d’una zona amb reg i caminet asfaltat   
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 Circuit esportiu 
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PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

 Tendal o pèrgola per fer ombra a la sorrera 

 

 

 

 

 Caseta de fusta per poder guardar les joguines: pales, galledes, rampins, 

carretons, tricicles, bicicletes sense pedals, caixes de fruita, cistells… 
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 Sorral alçat delimitat per fusta 

 

 

 Cuc fet amb canyes que permeti els nens amagar-se i jugar a sota 
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 Espai de joc simbòlic: cuineta, caseta i taules de pícnic 

 

 

 

                

 

 Espais per enfilar-se i treballar l’equilibri. 

 

   

 


