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DISSENY DE PATIS
CREACIÓ D'ESPAIS NATURALS A LES ESCOLES

Per què?

Què Oferim?

Com ho fem? 

Camins possibles a seguir

Motius

Referents
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PER QUÈ ?

Ho direm amb les paraules de qui ens ha ajudat a entendre.

"L'infant,  per  la  seva  sensibilitat  a  les
 impressions sensorials, és nodrit pels sons, les
olors i les formes de la natura"

Lynne Oldfield, Natural Childhood  1994 Gaia Books Limited

“Los  niños  de  hoy  necesitan  la  naturaleza:
estar al aire libre al menos tanto tiempo como
el que pasan en espacios cerrados.”

Heike Freire
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QUÈ OFERIM ?

Disseny i muntatge de racons verds, per l'aprenentatge, l'experimentació i el recolliment.

El pati és un espai capaç de desenvolupar múltiples dimensions. Dimensions que van des d'allò individual
fins allò col•lectiu /  des del que és individual fins al que és col•lectiu / des del fet individual fins al fet
col•lectiu  i que connecten l'espai, el joc i el moviment amb la descoberta del món, tant social com físic. Una
bona conceptualització,  utilització i  organització,  ens pot  ajudar  a reforçar  i  potenciar  elements  claus pel
desenvolupament cognitiu i els processos d'aprenentatge.

Ens proposem anar una mica més enllà de plantar i cultivar plantes, ens agradaria que la mateixa comunitat 
donés valor a la necessitat de connectar amb la naturalesa, encara que sigui a partir de petites intervencions 
en els entorns que habitem diàriament.

Una forma d'apropar la natura a l'escola pot ser organitzar el seu espai exterior perquè esdevingui un entorn 
acollidor utilitzant elements i materials naturals. Poden ser alhora espais d'aprenentatge, d'esbarjo, de 
reunió, de reflexió, de gaudi pels sentits,

Enriquir  l'espai  amb  vegetació  creant  diferents  ambients,
generar  desnivells,  delimitar  espais  amb  troncs,  pedres,
parterres,  jardineres...  Diversificar  els  paviments  utilitzant
sorres, graves o fusta.
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COM HO FEM ?

DOS POSSIBLES CAMINS PER A LA TRANSFORMACIÓ

A - Disseny del projecte i execució

B - Acompanyament i formació per iniciar el procés de transformació

Us oferim dos camins, un ens porta a treballar des d'on esteu directament amb el disseny. L'altre ofereix un
moment d'aturada per replantejar-se el que realment es necessita, a través de l'acompanyament, abans de
seguir endavant amb el disseny del projecte.

 Milanta.net – email: milanta@milanta.net – telèfon: +34 680 79 96 93
C/ Noguera Pallaresa, 10 baixos, 08014 Barcelona

mailto:milanta@milanta.net
https://milanta.net/


https://milanta.net
milanta@milanta.net

+34 680 79 96 93

C/ Noguera Pallaresa, 10 baixos, 
08014 Barcelona

A - Disseny del projecte i execució

La nostra proposta és repensar l'ús i l'organització del pati, volem fomentar accions realment transformadores
i no únicament estètiques. I remoure així la desconnexió entre el disseny i usos del pati i el projecte educatiu
de l'escola. 

Agenda del projecte a partir de la sol•licitud de l’escola, AFA, Ajuntament.

• Fem un primera visita sense cost.

• Enviem pressupost de la Proposta Inicial. Inclou 2ª Visita + presentació de la Proposta inicial de 
disseny del pati + retorn del client + Proposta DEFINITIVA del Disseny del pati amb esmenes 
incloses+ pressupost aproximat de l’obra.

• Quan s'aprova fem arribar enquestes per mestres, nens i altres documents relacionats.

• Presentació 

• Esmenes

• Proposta definitiva amb les esmenes considerades.

• 3a Visita. Presentació definitiva. Incloent totes les esmenes i suggeriments proposats. Inclou 
documentació gràfica del disseny i fotos + pressupost aproximat de l’execució de l’obra. No inclou 
projecte administratiu.

• Si s'executa el projecte es farà un dossier de Tancament, amb fotos del procés i la vista general 
final. 
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B - Acompanyament i formació per iniciar el procés de transformació

B1. Assessorament, acompanyament i dinamització de processos participatius enfocats a la co-creació dels
patis implicant a tota la comunitat educativa (mestres, alumnat,  famílies i  monitoratge de menjador). Per
nosaltres  és  important  quan  iniciem  un  projecte  de  transformació  de  pati,  saber  què  és  el  que  voleu
transformar i /o potenciar.

Per això us proposem iniciar els processos fent una diagnosi participativa que ens ajudi a saber, què passa al
pati  actualment.  Pensem que és molt  interessant  que en la  resposta d'aquesta  pregunta hi  participin el
màxim de persones implicades en aquest espai, així es contemplen en les transformacions les necessitats de
cada col•lectiu. Això ens serveix de punt de partida i de base per decidir què volem que passi al nostre pati i
per tant co-crear i dissenyar espais que ens ajudin a assolir els nostres objectius.

La nostra participació depèn molt de cada centre, de si voleu més o menys acompanyament. Sempre es farà
una reunió prèvia explicant les diferents possibilitats segons les vostres necessitats, també valorant diverses
possibilitats pressupostàries.

B2. Formació per a mestres i monitoratge de menjador enfocada a potenciar i reforçar els vincles entre els
projectes educatius i els espais exteriors incorporant el joc, el moviment i la conceptualització de l'espai com a
elements claus en totes les etapes educatives (infantil 0-6 anys, primària i secundària).

B3.  Formació  i  sensibilització  per  a  famílies  sobre  la  importància  del  joc,  el  moviment  i  la  bona
conceptualització dels espais pel bon desenvolupament cognitiu, emocional i social dels infants, treballant
especialment les diferències entre les nocions de perill i risc.

La persona encarregada de dur a terme aquest acompanyament és la Júlia Moya, graduada en educació social
per la UOC. Ha treballat durant molts anys en el lleure i la dinamització comunitària utilitzant el joc, l’art i el
moviment com a eines educatives i de transformació social.

Aquest procés té com a objectiu acabar treballant de forma interdisciplinària amb l'equip de Milanta i amb
tots els/les professionals de l'escola, alumnat i famílies per tal que les transformacions i els canvis desitjats se
sostinguin i es consolidin en el temps, de la mà de la mateixa comunitat educativa.

La visió multidisciplinària que ofereix Milanta compta amb arquitectes, tècniques, dissenyadores i jardineres,
que d'ençà de fa uns anys, han orientat les seves trajectòries professionals cap al món educatiu, com a eina
fonamental per la transformació social des dels espais educatius de qualitat.

Un dels nostres objectius consisteix a renaturalitzar tant com es pugui els entorns infantils. Per una millor
qualitat de vida i majors oportunitats
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MOTIUS

A Milanta hem participat durant quatre anys a l'auto formació "Com està el Pati" a Rosa Sensat. Ha estat un procés

conjunt amb professionals implicats en l'educació des de diferents àmbits, com per exemple pedagogues, paisatgistes,

arquitectes,  filòsofes,  dissenyadores  i  fusteres  especialitzades  amb mobiliari  per  a  escoles.  Un  grup  que  ha  anat

construint una mirada que vol anar més enllà de les accions o de vestir un espai.

Totes hem coincidit amb la necessitat de viure rodejats de verd i que poder habitar l'exterior és de vital  importància.

Històricament hem vist que a les escoles hi imperen el ciment i les reixes altes, precisament per això i gràcies al fet

que la  societat  i  les  comunitats estan començant  a  ser  conscients  de  la situació,  creiem  que  és  el  moment  de

contrarestar aquesta realitat, integrant dins dels projectes pedagògics l'enjardinat i el seu manteniment. Incloure-hi la

vinculació d'alguna persona de la comunitat o a un perfil professional que sigui responsable de cuidar, juntament amb

els infants, la natura i  els seus valors. Òbviament la natura també forma part del mobiliari  que estructura l'espai i

l'enriqueix exponencialment des de la vivència, l'emoció, i per tant, des de l'aprenentatge.
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REFERENTS

Aquí deixem uns vincles per si us interessa veure el material que altres iniciatives han elaborat :

• El nou safareig - https://elnousafareig.org/

• Anna Serra, antropóloga, a la revista Barviana - https://revistabarbiana.com/es/author/anna-serra/

• Mama terra - http://mamaterra.info/ca/recursos-digitals.html

• Ajuntament de Barcelona http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/313/GuiaHortEscolar.pdf

• Més de Heike Freire - http://educarenverde.blogspot.com.es/p/ventajas-de-pasar-tiempo-al-aire-libre.html

• Patios habitables - https://www.facebook.com/groups/1184639054950600/

CONTACTA’NS

Podeu explicar-nos les vostres necessitats al següent correu electrònic:

joan@milanta.net

Esperem  les  vostres  inquietud,  que  ens  compartiu  el  moment  on  es  troba  a  la  vostra
comunitat, tant si heu iniciat la transformació, com si esteu pensant i valorant un canvi en
conjunt, mai és tard pel verd i per les noves motivacions!
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