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Un pati d’escola saludable: Alimentació conscient Escola Finestres 

RESUM DEL PROJECTE 

Disseny i execució de la millora del pati de l’escola. L’objectiu és reconvertir el pati actual en un 

pati saludable. Es pretén millorar el pati mitjançant un procés compartit de cocreació: un procés 

on totes les persones de la comunitat educativa, nens, nenes, mares, pares i mestres hi puguin 

prendre part activament.  

La comunitat educativa ha valorat la necessitat de crear espais al pati que facilitin i propiciïn 

l’educació de bons hàbits alimentaris. El fet de menjar, a més de ser un fet vital implica 

situacions de socialització. Compartir taula a l’hora d’esmorzar amb els companys i companyes 

i mestres és una fet social amb un gran valor educatiu. Volem construir espais on els nostres 

nens i nenes puguin menjar a sense presses i conscientment, perquè sabem que aquests són 

un hàbits amb efectes positius per a la salut. A la majoria d’escoles els nens i nenes de primària 

surten al pati amb l’esmorzar a la mà i per no perdre temps juguen i mengen alhora. A la nostra 

escola els nens i nenes abans de sortir al pati tenen temps per esmorzar perquè donem valor 

aquest moment del dia. Necessitem però, poder compartir aquests moments al pati, gaudint 

d’un entorn saludable. Un pati amb arbres fruiters, flors comestibles, plantes remeieres i bolets. 

DADES  SOL·LICITANT 
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La nostra escola està ubicada a Mieres a la comarca de la Garrotxa. És una escola rural i 

pública. Actualment tenim 36 alumnes de P3 a 6è.  

La comunitat educativa considerem que el pati és un dels espais pedagògics més importants 

de l’escola. Actualment el nostre pati presentava moltes mancances, materials, estructurals i 

ambientals. El nostre projecte pretén millorar el pati mitjançant un procés de cocreació, un 

procés compartit entre tots. Tenim un pati amb un gran potencial. Estem en un entorn rural,  

l’aire és sa i bona part del pati és un prat. Aquest però, actualment està destinat a ser camp de 

futbol i ocupa ¾ parts de l’espai. Pensem que és necessari que els nostres infants puguin 

gaudir d’un pati amb espais per seure i menjar tranquil·lament. A la nostra escola valorem i 

potenciem els àpats. Els nens i nens de P3 fins a 3r esmorzen amb el seu grup-classe i la 

tutora. Pensem que és un moment que a més de treballar tots els hàbits relacionats amb 

l’alimentació (rentar-se les mans;  menjar a poc a poc; menjar a consciència; recollir i netejar la 

taula...) implica situacions molt enriquidores, hi ha un intercanvi de diferents hàbits alimentaris 

segons els costums familiars, les religions... i s’estableixen converses i vivències espontànies 

que sovint són difícils d’aconseguir durant les hores de classe.  Pretenem doncs, crear espais 

al pati on puguem mantenir i potenciar els hàbits alimentaris, així com, afavorir les relacions i 

els vincles efectius. Volem construir taules i bancs amb materials respectuosos amb el medi 

ambient. Elements propis d'un ambient rural com és el nostre: fustes, troncs, pedres... 

Escola Finestres Un pati d’escola saludable: Alimentació conscient 

PLANTEJAMENT INNOVADOR O ORIGINAL 



 

 

Pretenem a més donar valor educatiu a la vegetació que tenim al pati: sabíeu que en el nostre 

pati hi recollim bolets? Sabíeu que el nens i nenes de l’escola estan interessats en les flors 

comestibles? Sabíeu que els nens i nenes han ideat plantar flors comestibles i plantes remeires 

al pati? Resulta que han descobert que els romans utilitzaven roses, violetes i malves per 

preparar els seus plats; que el segle XVII ja es feien caramels de flors... Estan molt motivats i 

amb ganes de poder viure aquest projecte! 

Aquest ha de ser un procés on totes les persones de la comunitat educativa, nens, nenes, 

mares, pares i mestres hi puguin prendre part activament, volem cocrear,  aconseguint que es 

complementin els diferents somnis, coneixements i habilitats que cada persona individualment 

pot aportar per crear quelcom col·lectivament. Aquest ha de ser un procés col·lectiu que ens 

permeti aprendre i créixer junts, conèixe’ns i establir nous lligams, gaudint de l'escola i del 

treball en equip. 



 

 

 

Aquest document és un recull de les 

activitats més destacades que s’han 

portat a terme durant el curs 14-15. 

 

El nostre pati ha canviat molt en un 

any, ara tenim espais on els nostres 

nens i nenes poden menjar sense 

presses i conscientment. A més, 

podem gaudir d’un pati amb arbres 

fruiters, flors comestibles i plantes 

remeires. I zones d’hort ecològic 

integrades dins els diferents espais 

del pati.  

Durant tot el curs, s’han realitzat 

tallers per tal de millorar la 

consciència de la importància del 

menjar  saludable i hem anat fent els 

tallers de cuina un cop al mes.  

Hem destinat un espai al nostre web 

per fer difusió del projecte on es 

poden visualitzar més imatges i 

enllaços de tota la feina feta. 

ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL 
CURS 14-15  



 

 

 

OBJECTIUS 

Crear sentit de comunitat 
educativa: participar tots 
en aquest projecte: nens 
i nenes; pares i mares;  
mestres. 

Promoure, en els nens i 
nenes de la nostra 
escola, l’educació en 
hàbits i costums 
alimentaris  saludables. 
 

1 

2 

Promocionar l’estil de “pati 
saludable” perquè s’apliqui 
a altres escoles. 
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Objectius Estratègies Indicadors 

d’avaluació  
Resultats 

 
1.Promoure, en els 
nens i nenes de la 
nostra escola 
l’educació d’hàbits 
alimentaris. 

 
1.1 Incloure a 
l’assemblea de principi 
de curs 2014-2015 la 
proposta de treball del 
projecte de pati 
saludable. 
 
1.2  Realitzar una 
xerrada per part d’un 
professional en hàbits 
alimentaris i salut. 
 
1.3. Buscar 
assessorament per part 
d’un professional per 
acabar de dissenyar els 
espais saludables  del 
pati.  
 
 

 
1.1.1 Acta de 
l’assemblea amb 
l’acord pres per 
part dels alumnes. 
 
1.2.1 Grau 
d’interès i 
motivació dels 
alumnes per la 
xerrada mitjançant 
un qüestionari de 
satisfacció. 
 
1.3.1 En quin % s’ 
incrementa el 
nombre de 
vegades que 
podem esmorzar i 
dinar al pati. 

 
1.1.1.1 Veure 

acta a 
la fase 
1. 

 
 
1.2.1.1  El 80% 
dels tallers han 
estat molt 
satisfactoris. El 20 
% satisfactoris. 
 
 
 
1.3.1.1. 
L’increment ha 
estat d’un 80% 

 
2. Crear sentit de 
comunitat 
educativa: 
participar tots en 
aquest projecte: 
nens i nenes; pares 
i mares;  mestres. 
 
 

 
2.1. Implicar tota la 
comunitat educativa. 
Que tothom participi en 
alguna de les fases del 
projecte. 
 
2.2. Avaluar el projecte 
realitzat. 

 
2.1.1 Registre 
amb el nombre 
d’adults que han 
participat en cada 
fase. 
 
2.1.2 Nº de 
trobades que 
s’han realitzat. 
 
2.2.1 Enquesta de 
satisfacció a tota 
la comunitat 
educativa de 
l’escola 
 

 
2.1.1.1 Ha estat 
difícil de 
comptabilitatzar. 
S’ha fet una 
valoració global. 
 
2.1.2.1 S’han 
realitzat 6 
reunions de 
comissió de pati. 
2 d’enjardinament. 
1 amb l’Equip 
directiu i les dues 
comissions. 1 
taller amb totes 
les famílies i 
poble. 
 
2.2.1.1. 
S’adjunten 3 
preguntes sobre 
el projecte a 
l’enquesta de 
satisfacció de final 
de curs 



 

 

 

Personals 
Aprendre a ser i 

actuar de manera 
autònoma: 

 

Comunicatives. 
Aprendre a 
pensar i 
comunicar: 

 

Específiques 
Aprendre a conviure i 
habitar en el món 

Metodològiques  
Aprendre a 
descobrir i tenir 
iniciativa: 

 

-Prendre decisions. 
-Resoldre conflictes. 
-Tenir iniciativa 
-Ser empàtic. 
-Ser capaç d’afrontar 
problemes trobant-hi 
solucions. 
-Defensar els drets. 
-Complir acords. 
-Ser assertiu/va. 

 

- Aprendre a 
dialogar. 
- Aprendre a 
tenir una escolta 
activa. 
- Ser capaç 
d’expressar les 
pròpies idees i 
opinions. 
- Implicar-se en 
el grup de treball 
i en tot el 
projecte de 
cocreació del 
pati. 

 

-Desenvolupar 
habilitats socials. 
-Ser ciutadanes i 
ciutadans actius. 
-Utilitzar el diàleg per 
arribar a acords. 
-Aprendre valors de la 
societat democràtica. 
-Tenir una actitud 
responsable i 
participativa. 
-Exercir els drets, les 
llibertats i 
responsabilitats  

- Aprendre a fer 
raonaments. 
- Ser capaç 
d’autocontrolar-
se  
- Aprendre a 
avaluar i valorar. 
- Aprendre a 
raonar les 
aportacions. 
- Entendre 
l’autoavaluació 
com una part del 
procés. 

COMPETÈNCIES 

 
Objectius Estratègies Indicadors 

d’avaluació  
Resultats 

 
3. Promocionar 
l’estil de “pati 
saludable”  perquè 
s’apliqui a altres 
escoles. 

 
3.1 Donar publicitat del 
projecte perquè es vagi 
prenent consciència de 
la necessitat de tenir 
patis d’escoles 
saludables. 
 

 
3.1.1 Nombre 
d’escoles 
interessades en el 
nostre projecte. 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DE TEMPORITZACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
FASE MES  
 
FASE 1  

 
Setembre 2014 

 
Recordem als alumnes on estem i plantegem les fases 
que es duran a terme en relació al projecte pati durant el 
curs 14-15. 

 
FASE 2 

 
Setembre 2014 

 
Assessorament i xerrada per part dels professionals en 
alimentació i experts en arbres fruiters, flors comestibles i 
bolets. 
 

 
FASE 3 

 
Octubre 2014 

 
Disseny de cada un dels espais saludables. 

 
FASE 4 

 
Octubre 2014 

 
Realització d’un pressupost del cost de cada espai. 
 

 
FASE 5 

 
Octubre 2014 

 
Revisió de les propostes d’espais per part de la comissió 
del projecte pati i d’experts.  
 

 
FASE 6 

 
Octubre 2014 a 
juny 2015 

 
Execució, creació i implementació dels nous espais 
saludables al pati. 
 

 
FASE 7 

 
Juny 2015 

 
Avaluació del projecte. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
FA

SE
 1

 1.- Recordem als alumnes a on estem i plantegem les fases que es duran a terme en 
relació al projecte pati durant el curs en qüestió. 
Metodologia: S’inclourà un punt a l’ordre del dia de l’assemblea d’alumnes de principi 
de curs per tal de recordar en quin moment ens trobem del projecte i quines fases es 
portaran a terme durant el curs 14-15.  

 

FASES DEL PROJECTE  

A la primera assemblea feta amb els alumnes hem recordat a on estem i hem plantejat les 

fases que es duran a terme en relació al projecte pati durant el curs 14-15. L’Equip de 

Mestres proposa als alumnes la possibilitat que cada grup-classe tingui un nom de planta i 

així poder fer un projecte sobre la planta que s’ha escollit. Els alumnes decideixen que és 

interessant tot i que els costa fer el canvi d’un animal a una planta. La rutina de tenir com 

a nom de la classe un animal des de fa anys, els provoca una mica de desconcert, però 

acaben entenent que el fet que aquest any es treballin les plantes comestibles, remeieres, 

fruiters … té més sentit que el nom de l’aula sigui una planta. Cada grup-classe escollirà 

en la seva assemblea de curs el seu nom. 



 

 

https://docs.google.com/presentation/d/11z7rRtZXHP
h63sqvhPcIfqBrsMkceOHrXhWMy02-nRs/edit - 
slide=id.p 

A la nostra escola tenim tres aules, petits-mitjans-grans, cada aula va escollir un nom tenint en 
compte que havia de ser alguna planta o arbre que tinguem o que volem tenir al pati. Els noms 
guanyadors van ser:  
 

AULA DELS GRANS: NOGUER 
AULA DELS MITJANS: DENT DE LLEÓ 

AULA DELS PETITS: ROMANÍ 
 
Quins noms tan bonics que van escollir els nens i nenes. Cada classe va fer un projecte per 
aprendre moltes coses de cada una d'aquestes plantes.  
Aquí podreu veure el projecte que van els nens i nenes de la classe de la dent de lleó i de la 
classe del romaní. 
 

https://picasaweb.google.com/111329816614869
084982/ALBUMROMANI?feat=flashslideshow - 
6106017708893938226 
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2.- Assessorament i xerrada per part de professionals en relació als hàbits alimentaris, 
flors comestibles, arbres fruiters i bolets. 
Metodologia: Es realitzarà assessoraments per part de professionals que ens puguin 
ajudar a dissenyar els espais del pati. Aquests assessoraments tindran dues parts: 
2.1.- Xerrada amb els alumnes sobre els beneficis d’una alimentació saludable amb  
idees i propostes per potenciar els bons hàbits alimentaris. 
2.2.- Assessorament a la comissió del projecte pati. Recull de propostes de gent experta 
per poder dissenyar els “espais saludables”. 
2.3.- Xerrada-col·loqui amb els alumnes sobre flors comestibles. Quines flors són 
comestibles? Quines flors comestibles tenim a la zona de la Garrotxa? Tastets de flors. 

 
“Taller de pomes autòctones”. L'Anna, la mare de l'Arai i agricultora de cultiu ecològic “Aliments 

Ecològics Coolbahí”, ens va venir a presentar les diferents varietats de pomes que es cultiven 

a la Fageda. Les vam tastat, les vam classificades segons els diferents tipus d'acidesa. Vam  

conèixer el nom de cada una i els nens i nenes de la classe del noguer van fer una exposició a 

l'entrada de l'escola i a més ens van preparar una coca de poma boníssima.  



 

 

“Plantes remeires de la Garrotxa”.Tots els nens i nenes de l’escola vam anar d’excursió al 

Museu dels Volcans a fer una activitat per conèixer les plantes medicinals. Vam fer un 

recorregut per la zona de plantes remeires on vam fer una activitat d’identificació. Cada 

alumne/a es va endur un trosset de planta diferent per poder-ne fer una investigació més a 



 

 

“L’alimentació com a eina educativa”.  Xerrada a càrrec de Pau Batlle de Dipsalut. Els pares, 

mares, mestres i tota la gent del poble de Mieres que ho va desitjar vam assistir a una xerrada-

taller on vam veure la importància d’una bona educació alimentària sota l’enfoc de la 

salutogènesis.  

“Taller de salut i farmaciola natural”. L'Ester Sala autora del llibre "Herbes remeires de la 

Garrotxa" ens va venir a fer una xerrada-taller sobre la possibilitat de fabricar-nos una 

farmaciola amb les plantes que tenim al nostre entorn. Vam fer xarop de ceba que va bé per 

la tos. 



 

 

“Taller de dieta Mediterrània, la importància de l’esmorzar”. Taller ofert per la Fundació Dieta 

Mediterrània. Els nens i nenes de la classe dels mitjans i grans van realitzar un taller per 

conèixer la piràmide de l'alimentació saludable de la dieta mediterrània. Entre tots van 

construir una piràmide de l'alimentació saludable. Vam poder comparar els diferents hàbits en 

relació a l’esmorzar de diferents països i valorar quins són més saludables.  

“Taller de dieta Mediterrània, l’etiquetatge dels aliments”. Taller ofert per la Fundació Dieta 

Mediterrània. Els alumnes més grans de l’escola van aprendre a llegir les etiquetes dels 

aliments que comprem envasats. Van entendre l’ordre en que es presenten els ingredients, les 

taules amb els percentatges de cada component alimentari…  



 

 

“Taller de tastet de flors silvestres”. Els nens i nenes van poder degustar les flors comestibles 

que tenim al nostre entorn.  



 

 

“Tallers de cuina saludables”. Durant tot el curs i amb la periodicitat d’un cop al mes, s’han 

realitatzat tallers de cuina. Aquí us deixem unes imatges que ho justifiquen. 

Infusió de dent de lleó 

Oli de romaní per amnair 



 

 

Creacions Kandinsky amb melmelades ecològiques 

Taller de pizzes ecològiques i saludables 

Taller de galetes bio amb espècies i llavors 

Pastís de pomes autòctones.  Xarop de ceba 



 

 

Truita d’ortiga i porros 

Amanida de flors silvestres 

Sopa d’ortigues 



 

 

“Assessorament a la comissió del projecte pati. Recull de propostes de gent experta per poder 
dissenyar els “espais saludables”. 

Durant tot el curs la comissió del projecte pati ha estat fent reunions amb una regularitat més 

o menys de una cada dos mesos. Les actes estan recollides a la pàgina web del projecte. Es 

va decidir crear també la comissió d’enjardinament, encarregada de coordinar tot el que feia 

més referència a buscar els espais del pati més òptims per plantar, quines plantes serien les 

més adequades, quins possibles dissenys de pati podríem tenir, plantejar el sistema de reg... 

Aquesta foto fa referència a la trobada entre els representants de la comissió 

d’enjardinament, la comissió de pati i l’Equip directiu de l’escola.   A partir de les propostes 

sobre les que els alumnes havien treballat es va consensuar una proposta única. 



 

 

 
FA

SE
 3

 

Disseny de cada un dels espais pensant en quines flors volem tenir al pati i disseny 
de les taules i bancs. 
Metodologia: Es crearan comissions encarregades dels diferents espais. Cada 
comissió tindrà representants d’alumnes, mestres i pares o mares.  L’objectiu és que 
es creïn tres propostes per a cada espai. Aquestes tres propostes es sotmetran a 
votació per part de tota la comunitat educativa.  S’acabarà amb una única proposta 
que es revisarà i es millorarà si s’escau (fase 6).  

 

Per poder iniciar la comissions de treball 

dels diferents espais, es va generar un 

espai de debat, on les mestres van motivar 

que hi haguessin propostes per part de tots 

i totes. Un cop escoltades totes les 

aportacions es va procurar arribar a un 

consens, i si aquest no arribava, les 

propostes se sotmetien a votació. Després 

d’organitzar tots els elements que s’havien 

escollit, es van centrar en aquelles coses 

que es podien fer sempre al pati per tal 

d’agrupar-les per zones. Per una estoneta 

els nens i nenes van ser parlamentaris. En 

primer lloc es va passar un vídeo 

“Parlament de Catalunya: vídeo 

institucional” visualitzat des del web del 

Parlament de Catalunya. Seguidament a 

partir d’una altra activitat pedagògica extreta 

dels recursos educatius del web del 

Parlament, els i les alumnes van crear grups parlamentaris 

(veure fotos on cada grup té un color diferent) i van defensar 

la seva proposta, mitjançant un representant parlamentari. Un 

cop escoltats tots els grups es va deixar un temps de debat i 

d’opinió. De tot aquest procés en va sortir una única proposta. 

Aquesta proposta de pati es va transmetre a la comissió de pati perquè en valorés la viabilitat.  

La resta de la comunitat educativa va poder fer les seves aportacions utilitzant l’espai de la 

bústia on es recollien les propostes d’enjardinament del pati.  



 

 



 

 

Un cop fet tot el recull, es van elaborar tres maquetes, que es van sotmetre a votació per part 

de tota la comunitat educativa. 

A partir de tenir clara la proposta de pati, la comissió de pati es va reunir setmanalment amb 

els alumnes. Es van crear diferents comissions de treball en funció de cada espai: comissió de 

laberints i túnels; comissió de cabanes; comissió de zona tranquil·la i ombreig; i comissió 

d’enjardinament. Totes aquestes coordinades entre elles a través de la comissió pati. Els 

alumnes van formar part de la comissió de treball que més els va atraure, creant-se així uns 

nous grups de treball diferents als que s'havien fet fins ara. Es treballà en grup buscant 

sempre la participació de tots els nens i nenes, valorant cada una de les aportacions i utilitzant 

el consens com a font d’entesa col·lectiva. Un representant de cada grup  exposava la feina 

feta per cada comissió a l’assemblea d’escola i recollia les noves propostes i/o modificacions. 

Es van organitzar algunes sortides amb les famílies per tal de conèixer experiències existents 

d’alguns dels elements/espais plantejats i poder-les experimentar en directe.  

També cal dir que es va convocar una reunió amb l’ajuntament amb la finalitat de presentar el 

nostre projecte i demanar permís per poder-lo executar. Els presents a la reunió van ser: El 

Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d’Ensenyament; dues representants de la comissió de pati; l’equip 

directiu de l’escola i una representant de les mestres. 
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 4.- Realització d’un pressupost per a cada espai. 

Metodologia: Els nens i nenes de cicle superior amb la supervisió de la tutora 

s’encarregaran de calcular el cost de cada un dels espais. Es faran els pressupostos 

de les tres propostes de cada espai. Pretenem que amb aquesta fase que els nens i 

nenes puguin valer-se d’aquest projecte per realitzar activitats competencials. 

 

Aquesta fase es va replantejar. Es va veure la necessitat que els nens i nenes es dediquessin 

a fer les mesures dels espais d’enjardinament ja que finalment el nostre pati tindria molts 

espais amb jardineres. Va ser un treball molt interessant de mesura i geometria. Es va 

considerar que el pressupost el realitzarien les mares de la comissió de pati.  
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  5.- Revisió de les propostes d’espais. 

Metodologia: Trobada entre els experts que ja ens havien assessorat a la fase  2 per 

revisar cada un dels espais saludables i introduir-hi modificacions i canvis oportuns.  

 
 Cada espai del pati, té una o dues mares responsables encarregades de mirar opcions, preus, 

revisar mides...  Les propostes es compartien amb els alumnes i es posava en comú a les 

reunions de la comissió de pati i també a les assemblees de l’AMIPA, per què així totes les 

famílies hi poguessin fer aportacions. La comissió d’enjardinament, els experts pel que a les 

plantes, van tornar a valorar les mides i diferents tipus de jardineres i plantes.  

 

Zona tranquil.la. Aquest és un exemple on podeu veure les mares encarregades, en aquest cas 

de la zona tranquil.la, parlant amb els alumnes i visitant l’espai on posteriorment s’hi va crear la 

tarima. 
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 6.- Execució, creació i implementació dels nous espais saludables al pati. 

Metodologia:  S’establiran diferents dies durant el curs on s’aniran executant els 

espais segons dificultat i temps previst per a realitzar els canvis. S’aprofitaran els 

dies festius, caps de setmana, vacances... per poder anar implementant el projecte 

de pati saludable. La proposta és que sigui un espai de participació familiar, en la 

mesura del possible, on tots petits i grans puguem participar de la creació d’aquests 

espais del nostre pati.  

 

Aquesta fase, sense cap mena de dubte, va ser la més engrescadora i motivadora de totes. 

Després de tanta feina prèvia de planificació, per fi, es podia començar a treballar.  

A les següents pàgines podreu veure les imatges de diferents moments d’aquesta fase. 

Cada pàgina és un moment diferent. A la pàgina 22 hi trobareu imatges de les jornades de 

feina que organitzaven la comissió del projecte pati, on hi participaven les famílies amb els 

seus fills i filles. A la pàgina 23 veureu fotografies de la jornada de pintada de paret que vam 

fer a l’escola. Les pàgines 24 i 25 recullen moments en els que els nens i nenes de l’escola 

vam plantar flors comestibles, plantes remeires i hortalisses.   
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 7.- Avaluació del projecte. 

Metodologia: Es realitzarà mitjançant dos processos. 

7.1.- Es realitzaran observacions directes de l’espai de pati recollint fotografies i vídeos 

per tal d’analitzar-los amb la comissió del projecte pati. Aquestes serviran per avaluar si 

els espais estan complint els objectius establerts. 

7.2.- A finals del curs 2014-2015 es passarà una enquesta a tota la comunitat educativa 

per tal de recollir les impressions i les valoracions del projecte de pati saludable. 

 

Un dels punts a destacar d’aquest projecte és que no només es tracta de  fer projecte incloent 

tota la comunitat educativa, sinó que més enllà del treball assembleari i en comissions, també 

hi ha un procés de participació col·lectiva i convivència a l'hora d'executar el projecte. No s’ha 

pres una decisió i s’ha contractat a una empresa perquè la dugui a terme, sinó que una de les 

finalitats del procés és dur a terme aquesta decisió entre tots i totes.  És un projecte que s’ha 

dut i es durà a terme de forma autogestionada, en un treball conjunt de mares i pares, mestres i 

mainada, i fins i tot algun veí del poble. 

Els recursos humans, doncs,  som nosaltres mateixes, bàsicament mares, pares i els nostres 

fills i filles. 

Pel que fa als materials utilitzats, s’ha decidit entre tots i totes utilitzar materials naturals: fusta, 

terra, cordes, etc. Després d’assessorar-se s’ha vist que un bon material per a la construcció a 

l’aire lliure és la fusta d’acàcia, que resulta ser una espècie forània a la nostra zona i que, per 

tant, es pot talar sense cap problema; de fet, la majoria de la fusta d’acàcia utilitzada ens l’ha 

proporcionat el mateix Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. També s’han utilitzat 

costers de fusta de faig i roure, materials locals derivats de l’explotació dels boscos de la zona. 

De tota aquesta fusta se n’ha extret l’escorça i s’ha polit. Posteriorment s’ha tractat amb olis i 

lasurs ecològics. El material de ferreteria utilitzat és inoxidable. 

Les plantes que s’han plantat i es plantaran al pati són plantes autòctones, més concretament 

del nostre entorn més proper;  no només per afavorir la seva supervivència sinó perquè es vol 

donar valor a l’ús del que tenim al nostre abast. Són bàsicament plantes remeieres i amb flors 

comestibles. També es cultivaran hortalisses i verdures, les llavors de les quals provindran del 

Banc de llavors de la Garrotxa, i que podran abastir part del consum del menjador escolar; tot 

i  així, el tema de l’hort queda en un segon pla ja que la majoria de nens i nenes ja tenen hort a 

casa i han decidit no fer-ne a l’escola. 

 



 

 

Els alumnes de l’escola sempre han estat molt motivats i són els que més propostes i material 

gràfic van aportar al llarg del curs. Al principi, en el treball per comissions, va ser una mica 

difícil acostumar-se a  treballar d’una manera  integradora, tenint en compte tot el grup i sense 

deixar-se influenciar pels alumnes amb un rol de més lideratge. El modelatge de l’adult va ser 

vital perquè els alumnes anessin adquirint una manera de treballar i de fer.   

La comissió dinamitzadora formada per un grup de mares de l'escola, s'han implicat a fons en 

el projecte. La resta de mares i pares estan constantment informats de tot el que es va fent, i hi 

ha hagut una bona participació tant en la fase de recollida d'informació com després en la 

formació de comissions de treball, i també a l’hora d’executar les propostes escollides. 

Les mestres han estat en contacte permanent amb la comissió del pati, aportant idees i 

opinions i facilitant la trobada entre alumnes  i representants de mares i pares a les comissions 

de treball. 

Hem aconseguit posar-nos d'acord en com volem el pati de la nostra escola. Hem construït una 

maqueta amb els diferents espais i elements que haurà de tenir el nostre pati i la seva 

distribució. S'ha destinat molta energia, temps i esforç a la creació d'aquests espais. Ha estat 

un treball molt dur; a més, hem tingut molts dies de pluja i això ha dificultat el procés de 

construcció. Com a proposta de millora pensem que per a les creacions futures caldrà 

gestionar millor la gent que participa. Haurem de millorar l’organització en relació a les tasques 

a realitzar i la disponibilitat de cada persona, ja que hi ha hagut jornades de treball amb molta 

gent i poca feina a fer i dies amb molta feina i poca gent per fer-la.  

Els alumnes estan molt contents i feliços. Les seves aportacions han estat recollides en un un 

vídeo. També han fet una valoració individual del projecte realitzat al llarg del curs. 

En general valorem molt positivament el treball realitzat durant el curs. El projecte, que es va 

definir amb tota la comunitat educativa a principis de curs, era ambiciós: dissenyar entre tots i 

totes un nou pati, arribant a acords i prenent decisions col·lectives. Un repte que anem 

afrontant amb molt entusiasme, sabent també que no ha estat ni serà fàcil, ja que la comunitat 

és diversa i els processos col·lectius requereixen molt de temps, dedicació i voluntat d'entesa. 

Considerem que el treball que s'està realitzant en aquest sentit és de gran valor educatiu i 

pedagògic per a tots i totes. Estem construint convivència, necessària pels ciutadans i 

ciutadanes dins d’una  societat democràtica. Hem cocreat sota els principis d’igualtat i 

participació.   



 

 

Des de l’entusiasme de poder gaudir d’uns nous espais del pati i alhora des de la consciència 

del cost i l’esforç que ha suposat la construcció d’aquests, i del que encara ens queda per fer... 

els alumnes, van acordar les normes de funcionament de cadascun dels nous espais. 

A continuació podreu gaudir de les imatges de la feina feta en relació a l’execució de les obres 

del pati 



 

 



 

 

ANNEX 
ANNEX 1: Qüestionari de satisfacció dels alumnes sobre els diferents tallers saludables. 



 

 

ANNEX 2: Qüestionari de satisfacció de les famílies  en relació al projecte “Un pati d’escola 
saludable: alimentació conscient”. Són dues preguntes que s’han adjuntat al qüestionari de 
satisfacció del curs 14-15. 



 

 

ANNEX 3: Acta assemblea alumnes  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


