
 

 

JOCS I REIVINDICACIÓ 
 
El projecte participatiu de reforma i millora dels patis del Pau Casals, que està en 
marxa des de fa quatre anys, es troba en aquests moments en un punt difícil. A 
començament de curs l’ampa va aprovar un pressupost per a fer incorporar 
estructures de joc, seguint la línia pedagògica del projecte, i per instal·lar un tendal; 
però el Consorci no ens està facilitant els permisos necessaris perquè aquestes 
actuacions es portin a terme. 
 
Per posar l’accent sobre aquesta dualitat -les ganes de fer coses de l’equip de pati i 
l’immobilisme del Consorci, del que ara mateix no tenim ni tan sols interlocutor- el 
passat 9 de març es va fer una jornada lúdica als nostres patis. Un taller de jardineria 
on es van reparar i adequar els testos de fusta del pati i un d’estructures amb cartró 
van omplir d’activitat la nostra escola tota una tarda de divendres. A aquesta 
explosió creativa s’hi va sumar una acció dels educadors de temps de migdia, que 
van proposar la construcció d’una gran “food truck” de fusta i que acabaran durant 
el temps de migdia amb els infants. Tot plegat, una demostració de força: seguim 
treballant amb el pati amb la mateixa il·lusió, pensarem nous racons de joc, però 
necessitem l’ajuda urgent de l’Administració. 
 
D’altra banda, tal com vam informar a la jornada, també necessitem persones que 
s’apuntin a la comissió L’hora del pati. El projecte té moltes branques i molta feina, 
perquè és immens -i lent!- i els que hi hem estat treballant fins ara estem en els 
darrers cursos de Primària. Si algú té ganes de jugar, inventar, crear, i pensar com 
donar impuls a l’espai més important de l’escola per les nostres nenes i nens…. que 
s’apunti simplement enviant un correu a ampapaucasals@gmail.com Us necessitem! 
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Cronologia de L’hora del Pati 
 
Abans 2014 - La comissió Agenda 21 de desenvolupament sostenible  planteja 
canvis per fer millorar el pati del Pau Casals, fer-lo més verd i dotar-lo d’ombres. Es 
presenta un projecte i una comissió mixta creades de mares i pares i mestres de 
l’escola. 
 
Curs 2014-2015 - La comissió Impulsa -que promou la relació entre famílies i 
escola mitjançant projectes participatius- engega una campanya per valorar el pati 
que tenim i el pati que volem. Després d’un procés d’observació intens, es fan 
enquestes a les famílies, mestres i monitors, es treballa a la classe, nens i mestres, 
sobre com volem que sigui el nou pati i sobretot, sobre quines coses volem que 
passin. La Imma Marin, autora de l’estudi de la Fundació Bofill, ‘Pati 525 hores 



 

 

d’oportunitats educatives perdudes?- ens ajuda i acompanya en aquest procés. En 
una jornada festiva, acompanyats de la Imma Marin, el mes de juny es posen en 
comú els resultats de l’estudi del pati mentre comencem a explorar junts la filosofia 
del projecte: el joc per aprendre. 
 
Curs 2015-2016 - Organitzem la gran jornada creativa sobre el Pati que somiem, on 
tots inventem un pati nou amb totes les eines al nostre abast. A partir de les més de 
2000 idees, es fa un filtratge i una organització de les voluntats de la comunitat 
educativa. I comptant amb aquestes idees creatives i definint la línia pedagògica del 
canvi, es crea una gran comissió d’arquitectes, mares i pares de l’escola, que 
dissenya un gran projecte de transformació i millora del pati, que contempla, entre 
moltes altres, accions com un canvi de localització de porta en el carrer Legalitat 
que permetrà que la pista no ocupi un lloc central del pati. El projecte es presenta i 
s’aprova en assemblea de l’ampa. Mentrestant, els monitors de Garbuix treballen 
amb la Imma Marin amb nous materials i noves formes de joc a l’espai de migdia. 
 
Curs 2016-2017 - El projecte del joc com a eina d’aprenentatge es consolida a les 
aules, on s’incorporen cistelles de joc que incentivin l’aprenentatge. La Imma Marin 
treballa amb els mestres. També durant aquest curs es pinta i s’acondiciona la zona 
de benvinguda, que normalitza per fi i fa molt més agradable la zona d’entrada a 
l’escola per Legalitat, que és la que fan quasi el 70 per cent dels infants. S’instal·la 
un rocòdrom, s’incorporen materials de joc al pati de migdia dinamitzant racons, i es 
munta una ludoteca amb jocs de taula triats i cuidats. Mentrestant, el projecte L’hora 
del Pati es presenta a diversos concursos per obtenir fons. El projecte també és 
escollit per el programa Hack the School de la Fundació Bofill, que promou els 
canvi d’ús d’espais a les escoles. 
 
Curs 2017-2018 - L’estiu de 2017, el Consorci fa les obres de canvi de porta del 
carrer Legalitat. El mes de setembre, la Comissió s’organitza en tres branques -
ombres, verd, tendal, estructures de joc- però es troba amb el problema que el 
consorci no respon i per tant, no té encara llum verda per portar a terme algunes 
instal·lacions. 


