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S
eguint amb l’anterior 
article, aquí us resu-
meixo el que va donar 
de si una altra jornada 

sobre intervencions en patis 
d’escola. El COAC de Tarra-
gona va organitzar durant el 
mes de desembre del 2020 tres 
jornades per conèixer projectes 
d’intervencions en patis d’es-
cola, explicades pels mateixos 
autors dels projectes, que poden 
ser recuperades a través del 
canal de YouTube del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya.

El Globus VErmEll
En aquesta jornada, vam 

comptar en primer lloc amb 
El Globus Ver-
mell, associació 
cultural que 
es dedica a la 
divulgació de 
l’arquitectura 
des de la ves-
sant cultural 
(tallers, visites, 
exposicions, pu-
blicacions), so-
cial (participa-
ció ciutadana, 
codisseny) i de 
disseny (patis, 
mobiliari). Ens 
van presentar 
el manual que 
han elaborat, 
“PATIS X CLIMA. Renaturalit-
zació d’espais educatius”, amb 
el suport de la Fundación Biodi-
versidad del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic.

Aquest programa divulgatiu 
vol ser una eina útil per ajudar a 
la renaturalització del pati i ge-
nerar ambients més sostenibles 
i resilients i així ajudar pobles i 
ciutats a mitigar les conseqüèn-
cies del canvi climàtic. La idea 
sorgeix d’aprofitar els patis per 
introduir natura i biodiversitat, 
sobretot útil en ciutats denses. 
Després ens van mostrar com 
apliquen aquest manual en dife-
rents projectes d’intervencions 
en patis d’escola.

El Globus Vermell ens va 
explicar alguns exemples de 

treballs en patis que segueixen 
els principis de la guia.

En una escola rural de l’Ara-
gó, el pati era una zona erma, 
sense cap ús definit, i amb pocs 

arbres i petits. 
Es va instal·lar 
un umbracle 
i una taula a 
l’exterior amb 
l’ajuda de tota 
la comunitat. 
Amb aquest 
gest tan petit, la 
transformació 
del pati va ser 
molt gran; es 
va transformar 
l’espai físic i a 
la vegada tam-
bé va ajudar 
a transformar 
el currículum 
educatiu cap a 

continguts relacionats amb la 
sostenibilitat.

A l’escola La Trama de Sa-
badell tenien un pati petit i 
compartimentat. Es va decidir 
de treure la compartimentació, 
després d’un procés de reflexió 
i actuació comunitària amb 
tallers i petites accions com la 
creació d’un mur verd, un taller 
de plantació, taller de jocs amb 
fusta, etc.

En una escola privada de 
Terrassa es volia transformar 
el pati per captar noves famíli-
es. Més enllà d’aquest objectiu 
inicial, la transformació del pati 
també va ajudar a transformar 
el projecte pedagògic. El projec-
te va consistir a treballar els es-
pais perquè possibilitessin la 
realització de més i variades 

activitats.

ArquitEcturA dE contActE
En segon lloc, ens van acom-

panyar Arquitectura de Contac-
te, que ens van explicar, entre al-
tres, el seu projecte “(Re)pensem 
el pati del CES Pla Marcell”, que 
els va valer un Premi AJAC de 
la 12a edició any 2020 en l’àmbit 

“Processos participatius”.
Arquitectura de Contacte 

ha “descobert” els patis com un 
tema de projecte molt interes-
sant, ja que als patis s’hi repro-
dueixen els rols de la societat 
adulta. En un espai adequat, 
s’hi poden desenvolupar rela-
cions més lliures i espontànies 
que dins les aules. En un espai 
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Intervencions en patis d’escola (2a part)
inadequat, però, l’espontaneïtat 
es pot perdre i la desigualtat, la 
jerarquia i la violència poden 
aparèixer. 

A l’Institut Pla Marcell, ne-
cessitaven un aixopluc. A partir 
d’aquí es va proposar un procés 
general de participació que tin-
gués en compte tot el pati, fent-
ne una primera anàlisi, per 
després establir un pla d’acció, 
que va incloure l’aixopluc que 
es volia inicialment.

A l’Institut Marta Estrada de 
Granollers tenien un pati petit 
i volien canviar-ne les dinàmi-
ques d’ús. Es van analitzar les 
activitats existents i es va refle-
xionar sobre com es podien in-
troduir noves activitats. Es van 
executar petits canvis físics (una 
tarima, una cantina...) que van 
comportar grans canvis relaci-
onals.

A l’escola pública Joan Coro-
mines de Mataró, el mateix cen-
tre va fer l’anàlisi i la diagnosi 
prèvies. Després van contactar 
amb Arquitectura de Contacte 
perquè donessin resposta ar-
quitectònica a les necessitats i 
desitjos que s’havien detectat i 
definit. En aquest pati, la pista 
dominava. Es va decidir d’equi-
par els marges de la pista amb 
diferents propostes lúdiques 
(sorral, hort, tarima, joc simbò-
lic, etc.), sobretot per respondre 
a les necessitats dels alumnes de 
primer cicle, que provenen del 
pati molt més lúdic d’educació 
infantil.

lEs prEGuntEs dEls AlumnEs dE 
l’EscolA mArià Fortuny

En aquestes jornades els 
alumnes també van preparar 
preguntes per als arquitectes.

Els alumnes es van inte-
ressar per: com es pot fer un 
pati adaptat a edats diferents 
i a situacions diverses de mo-
bilitat; quins materials i tèc-
niques es poden utilitzar per 
aconseguir un pati el màxim de 
sostenible possible; de quines 
diferents maneres es pot afegir 
més vegetació al pati; com po-
sar més punts d’aigua al pati; 
com fer possible la presència 
d’un estany amb insectes, pei-
xos i tortugues al pati; com el 
pati pot realment ajudar a mi-
tigar el canvi climàtic. Podeu 
veure les respostes al vídeo, 
podeu buscar “intervencions 
en patis d’escola” a YouTube. 
La data d’aquesta jornada és 
03/12/2020.

En aquesta jornada, els 
alumnes es van mostrar molt 
interessats especialment per 
qüestions de sostenibilitat i es-
tratègies per mitigar el canvi 
climàtic.

Arquitectura de Con-
tacte ha “descobert” 
els patis com un tema 
de projecte molt inte-
ressant, ja que als patis 
s’hi reprodueixen els 
rols de la societat adul-
ta. En un espai adequat, 
s’hi poden desenvolupar 
relacions més lliures i 
espontànies que dins 
les aules

Taller de plantació amb El Globus Vermell a La Trama de Sabadell. Drets: el Globus Vermell

Nou aixopluc amb Arquitectura de Contacte a l’Institut Pla Marcell de 
Cardedeu. Drets: ArquitecturA De contActe


