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A
questa setmana s’ha 
celebrat el Dia Inter-
nacional de la Dona. 
Justament, en la ter-

cera jornada sobre interven-
cions en patis d’escola que el 
COAC de Tarragona va organit-
zar durant el mes de desembre 
del 2020 va tenir com a convidats 
dos grups que treballen des de 
la perspectiva de gènere. La jor-
nada està penjada a YouTube i 
va ser molt interessant. Podeu 
buscar “intervencions en patis 
d’escola”. La data és 17/12/2020.

EQUALSAREE
Equalsaree és un grup d’ar-

quitectes investigadores. El seu 
treball es basa en dos eixos fona-
mentals, el gènere i la partici-
pació-cocreació. Han elaborat la 
guia “Pati d’escola en igualtat”. 
Jugar en igualtat avui és viure 
en igualtat demà.

L’anàlisi dels patis existents 
és una part important del seu 
treball. En general, constaten 
que en els patis hi ha poca vari-
etat d’opcions de joc. La infraes-
tructura més elaborada i gran 
és sovint la pista d’esports. La 
distribució de l’espai tampoc és 
equilibrada. Els alumnes, la ma-
joria nenes, que no practiquen 
esports a l’hora del pati, sobretot 
futbol, ocupen espais perifèrics i 
racons, en grups petits i tancats, 

situació que també afecta l’auto-
estima i pot arribar a generar 
problemes de conducta.

Ens presenten dos projec-
tes impulsats per ajuntaments 
per promoure 
la igualtat en els 
patis. Un a Santa 
Coloma i l’altre 
a Cercs. En pri-
mer lloc, sempre 
treballen amb 
el professorat i 
les famílies. En 
segon lloc, amb 
els alumnes, que 
fan una anàlisi 
del pati. Es de-
fineixen uns ob-
jectius generals 
que es repetei-
xen en molts projectes; tothom 
vol estar a gust al pati i no vo-
len que es generin situacions 
d’injustícia. A partir d’aquí, es 

defineixen objectius específics 
per a cada pati. A Santa Coloma, 
per exemple, l’objectiu específic 
és repartir l’espai més equita-
tivament, diversificar els jocs 

actius, augmen-
tar el confort de 
les activitats 
tranquil·les i 
augmentar el 
color i la natu-
ra. En general, 
és la mateixa 
comunitat a 
través de l’au-
toaprenentatge 
la que detecta 
les necessitats. 
Els projectes 
de transfor-
mació de patis 

d’Equalsaree són processos 
llargs que busquen la transfor-
mació física, però sobretot, una 
reflexió profunda.

COL·LECTIU PUNT 6
Col·lectiu Punt 6 és una coo-

perativa d’arquitectes, sociòlo-
gues i urbanistes. Treballen per 
repensar els espais domèstics, 
comunitaris i públics perquè 
promoguin la diversitat social 
sense discriminacions ni je-
rarquies. Han desenvolupat la 
guia metodològica “Patis coe-
ducatius” conjuntament amb 
la cooperativa CoeducAcció.

L’escola és una de les prime-
res experiències socials que té la 
persona. I en el pati s’hi repro-
dueixen tots els rols de la socie-
tat, també els rols de gènere. El 
pati sense normes no és un espai 
neutre; facilita les desigualtats 
i els conflictes, que es concen-
tren a les pistes esportives, ra-
cons i espais amagats. El pati 
coeducatiu busca esdevenir un 
espai pedagògic per equilibrar 
les desigualtats i fomentar usos 
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Molts projectes que acompa-
nya el Col·lectiu Punt 6 tenen 
pressupost molt limitat, molts 
són impulsats des d’AFA o des 
de la direcció de l’escola. Són 
projectes que es fan realitat 
gràcies a la implicació de tota 
la comunitat educativa, amb 
molta autoconstrucció, i amb 
l’ajuda de subvencions. El pro-
cés de transformació cap a un 
pati coeducatiu és comunitari. 
És important implicar-hi tota 
la comunitat perquè el canvi 
sigui real.

Col·lectiu Punt 6 també fa 
intervencions en espais públics 
que segueixen els mateixos prin-
cipis que les intervencions en 
patis d’escola.

LES PREGUNTES DELS ALUMNES DE 
L’ESCOLA MARIÀ FORTUNY

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

Els alumnes van demanar 
consells per dissenyar el pati. 
Van preguntar com poden fer 
que les ciutats siguin més coe-
ducatives, com es pot canviar la 
mirada de les persones respecte 
un espai, i quins tipus de jocs 
funcionen millor perquè nens i 
nenes juguin junts.

EL CONSELL DELS INFANTS
Respecte a la ciutat coedu-

cativa, es va parlar del “Consell 
dels Infants”, un projecte de par-
ticipació infantil que existeix en 
diferents ciutats i pobles. És un 
instrument força útil per cana-
litzar inquietuds, opinions i pro-
postes dels infants i adolescents 
amb l’objectiu de transformar, 
desenvolupar i millorar el mu-
nicipi.

Des d’aquí animo l’Ajunta-
ment de Montblanc i de tots els 
pobles de la comarca a consti-
tuir el Consell dels Infants.

El Consell dels 
Infants és un pro-
jecte de participació 
infantil que existeix 
en diferents ciutats i 
pobles. És un instru-
ment força útil per 
canalitzar inquietuds, 
opinions i propostes 
dels infants
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