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1. JUSTIFICACIÓ:
Des de l’escola sempre hem cregut en la necessitat d’adequar tots els espais del centre
a les necessitats educatives. Estem intentant fer una transformació de dins a fora i que,
aquest a fora, també afavoreixi el ple desenvolupament dels nostres infants.
Enguany, amb l’arribada de la mestra d’educació física, i dins les propostes d’expressió,
s’ha vist l’oportunitat d’aplicar un procés participatiu al centre i d’un posterior anàlisi
d’aquest per tal de fer de les zones d’esbarjo una oportunitat més. També creiem que
l’escola no ha de ser un recinte tancat i, que en conseqüència, s’ha d’obrir a la comunitat
educativa i per tant els usos han de ser compartits i s’han d’analitzar totes les variables
per fer del barri un lloc de convivència i educació plenes.
Aquest projecte es vol presentar, per una banda, per optimitzar l'ús d'aquesta pista
compartida amb el poble ja que
no se li pot treure tot el profit que
es voldria en hores lectives, ni el
poble l'està donant gaire ús fora
de l'horari escolar (actualment és
un espai sense ànima, desert i
pobre).

Volem

ampliar

i

optimitzar el seu ús tant per part
de l'escola com del poble. Per
l'escola

seria

important

per

poder desenvolupar les sessions
d'educació física en millors condicions i per oferir més opcions de joc a les estones de
pati (ara només es fa servir per jugar a futbol i amb pilotes). D'altra banda, es volen
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millorar les possibilitats dels espais exteriors per adequar-los a la metodologia i filosofia
de l'escola. Ara per ara, els espais exteriors ofereixen poques activitats atractives i poca
diversitat de propostes. Les infrastructures amb les que comptem estan encarades als
més petits i caldria ampliar les activitats per als més grans. Un dels principis que s'ha
marcat l'escola aquest curs és la lliure circulació de l'alumnat per tots els espais, però
aquests no estan pensats per a què això sigui real. Cada espai necessita ser estudiat
per ser capaç d'oferir reptes de tot tipus a alumnes de qualsevol edat, d'intensificar la
relació entre tots i millorar la convivència entre les diferents edats.
La idea és fer una reflexió conjunta sobre els usos, espais, activitat que hi fem per tal de
donar una oportunitat educativa a tot el municipi. Partim de concepte del pati, com a
espai per excel·lència del joc lliure, on les propostes d’investigació i de treball que
proposem poden tenir cabuda. Del convenciment que tothom pot contribuir en la millora i
que l’escola no està sola en l’educació dels infants.
Per tal de poder elaborar la llista de les
necessitats i atenent al pressupost que deriva
del procés participatiu del poble de Premià de
Mar

de

33.500€

pensem

que

la

responsabilitat del bon ús que se’n faci
d’aquesta inversió ha de recaure en tots els
actors i que hem de contribuir a la millora de
les instal·lacions que són una part molt
important de la qualitat educativa.
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2 ANÀLISI DEL CONTEXT: DAFO1
Utilitzarem aquesta eina per recollir l’anàlisi de la realitat i que ens ajudaran a fer la
demanda més efectiva a curt i llarg termini per al pati.

Fortaleces (Què cal aprofitar?)
● Mestra d’Educació física amb
formació
● Equip directiu participatiu
● Projecte recollit dins el PEC i dins el
Projecte de convivència (en
elaboració). Projecte participatiu
● Claustre sensibilitzat
● Familíes molt participatives, amb
molt suport al centre
Oportunitats(Què cal explotar?)
Finançament extern
Experiències en altres centres
Suport administratiu local
Experiència col·laborativa i
participativa, que es pot fer
extensiva a altres centres
● Millora de la qualitat educativa
● Està de moda
● Difusió del projecte per a futuribles
finançaments
●
●
●
●

Debilitats (Què cal aturar?)
● Manca de temps per a
l’aprofundiment de les dades
● Manca de formació per a l’anàlisi
de dades
● Manca de recursos econòmics del
centre
● Sobrecàrrega de projectes al centre
Amenaces (De què ens hem de defensar?)
● Desconeixem si aquest projecte
s’ajusta a l’ús de la partida
econòmica.
● Reglamentació estricta pel que fa
als jocs escolars i material
homologable.
● Barri residencial amb pocs serveis

A partir d’aquestes dades s’ha decidit fer una estratègia ofensiva amb les fortaleses i
oportunitats i elaborar un projecte de millora del centre amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Premià de Mar per tal de promoure la sostenibilitat de tot el barri.

1

http://www.educacontic.es/blog/el-analisis-dafo-en-el-diseno-de-proyectos-educativos-una-herramienta-empr
esarial-al-servicio
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2.1 Antecedents
Història arquitectònica
L’escola Mar Nova pertany al municipi de Premià de Mar i es troba situada al barri de
Can Pou-Camp de Mar. Es va crear el curs 2008-2009, inicialment només va disposar de
dos mòduls, un de serveis i l’altre per incloure dues aules de parvulari. Els tres primers
anys van anar incrementant el nombre de nens de forma contínua, en conseqüència
cada any s’havia de fer l’ampliació amb nou mòduls. Actualment consta de 7 mòduls
prefabricats, un de l’Ajuntament de Premià de Mar (estiu de 2014) i 6 de la Generalitat (el
darrer posat l’any 2015). El pati va anar patint diferents ampliacions i s’ha anat bastint de
2 casetes, estructura de joc, hort (amb una caseta de fusta), 4 bancs, 2 fonts, 1 sorral, dos
aparcabicis, una taula de ping-pong i una cuineta adossada a la paret. Des de l’Afa s’ha
dotat d’elements mòbils com taules de pícnic pels més petits, rodes, 2 palès que fan de
jardineres i des de l’escola s’ha comprat 4 taules de pícnic de l’IKEA, troncs i s’han creat
petites zones d’estimulació sensorial amb diferents elements (sorra, pedres, gespa…).
Aquest any l’escola ha proposat la barreja d’alumnes a l’hora d’esbarjo per tal de seguir
les línies del Projecte educatiu i del concepte de tribu que forma la base del Projecte de
convivència iniciat aquest curs i que haurà d’estar finalitzat el curs 2019-2020. Creiem en
la necessitat de que els nostres alumnes tinguin diferents oportunitats amb els iguals i
estem convençudes que des d’aquesta perspectiva les relacions dels nostres infants
augmentaran considerablement. Inicialment l’escola tenia dos patis diferenciats; el
d’infantil que es trobava en l’accés per Can Pou i que forma un rectangle tancat amb
palmeres ja provinent dels usos anteriors del solar i el de primària, que ocupava la resta,
exceptuant la zona posterior als mòduls que no es dedicava a cap ús. L’any 2016 es va
fer un aparcament de bicicletes i dues zones de lectura amb les taules fetes pels pares.
Durant l’hivern es traslladen al passadís i la zona queda totalment inutilitzada i només
s’utilitza com a zona de pas.

6

2.2 Anàlisi dels elements actuals
Elements

número

Elements

número

Casetes

2

Taula ping-pong

1

Molla

1

Fonts

2

Sorral

1

Jocs dibuixats

3

Cuineta

1

Taules pícnic (petites)

4

Troncs

6

Taules (petites) rodones

2

Baul

1

Bancs palès

4

Tancat per material

1

Tauletes

2

Estructura

1

Cadiretes

4

Bancs

4

Barca

1

Pneumàtics

26

Tobogan

1

Elements naturals

número

Elements arquitectònics

Arbres

9

Rampes

4

Palmeres

17

Escales

5

Hort

1

Pista amb tanca

1

Capses amb plantes

12

Porxo

1

Palès jardineres

2

Mòdul pista

1

Portes d’accés

3

7

Elements (jocs)

Elements (jocs dibuixats) a terra

Parxís

Taula de números

Escacs

La xarranca

Pilotes

Twister

Pales i galledes
Fireta
Bicicletes
Porta fils de plàstics

El nostre pati no presenta zones de ciment, aquestes només estan destinades a passadís
i sortida dels mòduls. La resta és zona de sauló.
3. PROJECTE PATI: PROCÉS PARTICIPATIU
La nostra intenció és fer una diagnosi de l'ús del pati, el recull d’idees de tots els sectors i
poder-les ajuntar en un document que serveixi per aprofundir en els processos
participatius i per recollir totes les aportacions que la comunitat educativa hagi cregut
oportú.
3.1 Responsables:
Per a poder elaborar aquest projecte s’ha comptat amb el suport de l’equip directiu, la
subvenció de l’Ajuntament

i amb la Comissió d’exteriors de mestres i pares 
per

organitzar i executar les accions on la mestra d’Educació física està de coordinadora del
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sector mestres i un pare amb formació, que es dedica a fer estructures de fusta per
escoles bressol, coordina el sector pares. Ambdós s’han encarregat de recopilar tota la
informació de part de tots els agents. A partir d'aquí, s’està elaborant el projecte per
presentar a l'Ajuntament. Finalment la comissió prepararà una exposició sobre tot el
procés i totes les propostes.
3.2 Objectius
1. Idear, reflexionar, dissenyar espais, generar ambients per mantenir la coherència
entre el Projecte Educatiu de Centre i els espais.
1.1 Passar enquestes als pares, alumnes i professorat per conèixer la visió que té
cada membre de la comunitat sobre l'ús que se li dóna a cada espai i de quines
possibilitats li veuen.
1.2 Confeccionar un recull de propostes, redactar i posar en marxa el projecte.
1.3 Recollir la informació i crear una exposició de tot plegat. Extreure conclusions i
les línies de treball.
1.4 Anar construint algunes propostes de forma col·laborativa per desenvolupar
les activitats exteriors que es vagin necessitant.

2. Fomentar la participació a través d’un projecte de construcció participada
implicant a la comunitat educativa per optimitzar l'ús de la pista en hores lectives
i oferir millor servei al poble a la resta d'hores.
2.1 
Esbrinar quins interessos tenen des de l'Ajuntament sobre aquesta pista i
esbrinar la seva visió sobre el seu ús.
2.2 Informar l'Ajuntament dels problemes que hem observat des de l'escola com a
usuaris principals d'aquest espai (dificultats per fer educació física en condicions
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i possibilitat d'ofertar més serveis a l'hora del pati, per extraescolars…) i l’ús
inapropiat o poc fructífer que se’n fa quan està obert al barri.
2.3 Analitzar l’impacte dels canvis en la convivència intergeneracional i les
accions que es generen.
2.4 Passar enquestes als veïns i alumnes i professorat de l’institut per saber
necessitats que es volen cobrir.
2.5 Presentar el projecte a Arrela't (Àrea de Cultura) per poder col·laborar en el
coneixement dels espais i equipaments del municipi.

3.3 Procés participatiu
3.3.1 Fase A
a) famílies (veure annex)
Enquestes a les famílies sobre l'ús de la pista que queda oberta al
poble, sobre les propostes que farien dels espais exteriors i sobre
els hàbits relacionats amb l'activitat física per fer una valoració de
les activitats que més èxit tenen i mirar de cobrir les necessitats de
l'alumnat. Les enquestes s’han passat per email a totes les famílies.
b) alumnes:
Hores de propostes d’expressió on amb els grups classe s’ha estat
recopilant les seves activitats i jocs preferits, la seva valoració dels
espais de l'escola i les
seves propostes de coses
que voldrien al pati. També
s’han fet dinàmiques en els
diferents espais perquè els
coneguin d'altres maneres i
amb

d'altres

sentits.
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Aquesta proposta d’expressió ha estat duta a terme durant el 1r
trimestre i s’ha estès fins el 2n trimestre, tot i haver conclòs el
procés.
Amb els alumnes de primer i dins la
proposta d’investigació del barri, han
anat a diferents parcs del municipi per
poder agafar idees sobre què els
agradaria tenir al pati de l’escola, també
han realitzat, durant aquest segon
trimestre una maqueta del pati de
l’escola amb l’ajuda final d’uns alumnes
de 5è, per tal de fer-se conscients de les
dimensions, i de tots els elements que s’hi troben. Aquesta maqueta
s’exposarà en un lloc del centre per a poder seguir analitzant les
propostes del projecte.
c) mestres (veure annex)
Claustres/cicles pedagògics on s’han fet dinàmiques amb l'equip
de mestres (iguals que
amb els alumnes) i on
s’han donat

pautes

d'observació sobre les
qüestions referents a
l'ús actual dels espais:
per on es mouen més, si
juguen barrejats o amb
els de la classe, si fan sempre el mateix i en el mateix lloc, a què es
degut que es faci servir d'aquella manera o no es faci servir...)
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També s’ha reflexionat amb l’equip de mestres sobre quines coses
es volen treballar fora de l'aula i quines necessitats tenen.
3.3.2 Fase B (en construcció)
d) veïns
e) alumnes institut
f) Ajuntament
3.4 Buidatge del procés participatiu:
3.4.1 Fase A
a) Enquestes famílies
Hem rebut 55 respostes de les famílies que representen un terç del
total de famílies. Davant la pregunta si trobaven que el pati actual
de l’escola era adequat, només un 23,6% van respondre
afirmativament, al·legant que hi ha molt d’espai (amplitud) que
potser falta omplir, que hi ha una pista separada on jugar a pilota,
que és de terra i que el pati d’infantil era acollidor i semblava més
cuidat i complert.
Les raons per les quals el 76,4% no el trobaven adequat són que
sobretot falten materials, estructures que estimulin, siguin atraients
i ajudin a aprendre i que els espais no estan diferenciats. Per
infantil està clar que hi ha coses però creuen important que hi hagi
coses adaptades a totes les edats.
Una de les altres raons és la manca d’ombra, de vegetació, de
materials naturals i la poca varietat de superfícies. Com tot és
sorra, dóna sensació de sequedat, s’aixeca molta pols i els bassals
costa que desapareguin. Com a propostes concretes de millora les
famílies participants comenten que la pista es podria pavimentar
canviant les porteries i afegint altres esports com el bàsquet i el
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voleibol. És l’espai on tots estan d’acord que s’ha de reservar per les
pràctiques esportives. La resta de propostes no especifiquen el lloc:
tendals, zones chill out, arbres, ombres, aixoplucs en cas de pluja,
zones verdes, espais per seure, pissarres exteriors, construccions
amb troncs, racons temàtics, petit rocòdrom, sorral pels grans,
panells musicals o amb instruments, petanca i zones per dibuixar,
zones de picnic per esmorzar els grans i per berenar. Alguns
treurien la taula de tennis taula i l’estructura amb tobogan també o
bé ampliar-la.
Una altra proposta és millorar l’aparcament de bicis i patinets
perquè es puguin colocar bé i amb sostre perquè en cas de pluja no
es mullin.

L’espai que més valoren de l’escola és el pati d’infantil perquè és
acollidor i amb més encant, més organitzat, amb material adequat i
sembla tenir clara la seva intenció de cobrir les necessitats dels
més petits.
Seguidament valoren els espais on estan les rodes, la taula de
tennis taula i l’hort perquè és ampli i té molt potencial per explotar.
L’hort com espai natural i el passadís central com zona treballada
també són valorats. Gairebé no es diu res sobre la pista ni del
passadís darrera dels mòduls.
Pel que fa als accessos a l’escola hi ha un 67% dels enquestats que
els sembla còmode. Els que no estan d’acord pensen que l’entrada
seria més relaxada si les famílies no s’apilonessin al carrer ja que la
vorera és estreta i poguessin estar a la pista. Clarament els
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molesten els bassals, la pols i la manca d’aixopluc i d’ombra. Alguns
troben més agradable l’entrada més propera al pati d’infantil.

b) Propostes alumnes
Pel que fa a l'alumnat, el joc preferit de l'escola en general és el BOTE BOTE.
Un joc que requereix de zones on amagar-se.
Quan es va analitzar es va poder comprovar que no hi jugaven mai perquè
a la pista no es podien amagar i comentaven que hi havia massa nens i
nenes petits pel mig. Aquest inici de curs, com a novetat, es va obrir tots els
espais a tot l'alumnat. D'aquí que durant el primer trimestre tinguessin la
visió de què hi havia molts nens i nenes pel mig. La veritat és que hi ha
pocs infants d'infantil que vagin a jugar fora del pati que tenen a prop de la
classe (els agrada molt jugar al sorral i les seves mestres sempre estan en
aquesta zona).
La pista estava destinada a futbol. La condició era que havien de jugar
barrejats. Normalment jugaven de tercer en amunt ja que els de 1r i 2n van
començar a anar però de seguida es van avorrir perquè els grans no els
tenien gaire en compte. La mestra d’Educació Física ha anat fent proves al
respecte. Va estar una setmana sense deixar-los jugar a futbol per veure
com es distribuïen pel pati. Els més grans, de 5è i 6è ocupaven les parts
que queden més amagades al costat de les palmeres i del mòdul de la
pista. També van estar asseguts a la zona dels pneumàtics parlant , alguns
de 3r i 4rt corrien per la pista però eren pocs.
Els de primer i segon juguen bastant junts sempre a la part dels arbres i al
voltant de la taula de ping-pong i als passadissos entre mòduls.
A continuació, i ja en el segon trimestre, es va introduir més material i es va
suprimir el futbol treient pilotes i raquetes de tennis a la zona de la pista.

14

Es van posar a jugar els futboleros de 3r fins a 6è i es van adherir alguns
de 1r i 2n. La setmana següent es van introduir boti botis i cordes al pati i
es van mantenir les raquetes a la pista. Sobretot 4t va preferir muntar
circuits amb les cordes i jugar més amb pneumàtics (jocs més actius).
Primer i segon continuaven
igual, tot i que també els
agrada molt muntar circuits a
l'estructura amb tobogan que
hi ha al pati transformant-la.
Quan es van obrir els jocs
pintats a terra, els que més els
van fer servir són els de 6è.
És curiós però, tot i que a l'hora del pati no hi juguen, quan passen
tranquils pel passadís tenen molt present les xarranques pintades.
El següent pas va ser deixar mitja pista per raquetes i mitja pel futbol. Com
que l'espai de futbol era reduït els grans de 5è i 6è van veure que no era
massa atraient i es van quedar jugant a tennis. Els petits de 1r i 2n i alguns
de 3r van veure la llum! Era l'oportunitat per jugar ells sols.
Arribats a aquest punt, hem vist que ha estat positiu introduir material a la
zona de pati perquè el joc s'ha enriquit.
En el cas de la pista, hem observat que fer dues propostes i partir l'espai
no els agrada. Tenen interioritzada la pista com a espai molt obert. Els
agrada jugar ocupant tot l'espai (això ho hem pogut constatar perquè a
educació física no els agrada que es parteixi el camp, sempre volen fer-ho
amb tota la pista, tot i que després es queixen de les dificultats que tenen
per atrapar-se i de que estan cansats després de fer només un joc!). Quan
hem partit la pista es fan distincions de grups entre gran i petits i creiem
que això no fomenta la convivència entre edats si les propostes són
esportives. Caldria buscar un altre tipus de joc que pogués ser més
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participatiu i no necessités un grau d'habilitat que s'aconseguís amb
l'edat.
Una altra conclusió és que si no treiem material li demanen a la mestra
d’educació física. Estan, creiem, en general contents de la introducció dels
materials; sobretot els de la zona de pati. Ara faltaria introduir jocs nous o
idees noves per tal de que puguin fer altres activitats i treure profit a zones
poc utilitzades.
Després d’un mes amb les raquetes ja s’han cansat. Caldria crear espais
de pistes per fer partits o buscar un altre al·licient, ja que si no aprofiten
per jugar a ficar gols llançant la pilota amb la raqueta.
Per tal de recollir les idees que el propi alumnat tenia pels espais exteriors
a l’hora del pati se’ls va proposar individualment (pels de cicle inicial) i en
petits grups (per cicle mitjà i superior) dibuixar aquelles coses que els
agradaria tenir per gaudir a les estones d’esbarjo.
El que apareix en tots els cursos és la tirolina, el rocòdrom i zona verda
amb un estany de peixos. Després estan els llits elàstics i gronxadors per a
totes les edats, que surten en alguns cursos.
Primer troba interessant tenir
pista de bàsquet i patinatge,
un cercle giratori (que hi ha en
alguns parcs).
Segon és el curs que més
propostes diferents ha ideat.
Ells pensen en capses de
disfresses i futbolí.
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Cicle mitjà afegeix zones per relaxar-se, també els agradaria tenir
bibliopati.
Els més grans de l’escola reclamen estructures grans, zones per seure a la
seva mida, sales de descans amb sostre, més zones verdes, zones on
poder jugar i espais com lloc de reunió. La zona de la pista pensen en
destinar-la a l’skate i a esports com el bàsquet i volei.
c) Propostes del professorat
En primer lloc vam valorar l’escola com a professionals que hi treballen en
els espais de l’escola. Tothom va estar d’acord en que faltava un espai
ampli sense taules i cadires que servís per desenvolupar activitats
artístiques (dansa, música, pintura) i poder guardar tot el material junt. Ara
és molt incòmode haver d’anar a buscar el material i muntar i desmuntar
l’aula cada vegada. També aquest espai serviria per no perdre classe
d’educació física per les inclemències del temps. A més, les activitats
d’escola que portem a terme a l’institut les podríem passar a realitzar aquí
també.
La sala de mestres és freda, poc acollidora i tothom la troba poc pràctica
per treballar. Normalment s’ha de fer viatges amunt i avall per fer qualsevol
tasca, ja que al no tenir sala per crear material, hem de fer servir aquesta
mateixa. S’ha de visitar la sala de material i tornar a la de mestres.
Tampoc és un espai per descansar perquè és fred i sense ànima i gens
còmode.
En segon lloc es va treballar els espais exteriors i la visió del que es podria
fer.
El professorat té clar que és
necessari destinar cada zona
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de pati a un tipus d'activitat i estan d’acord en que cal material per
enriquir les propostes.
La visió sobre la pista és que és un espai destinat als esports i caldria
variar el tipus de terreny afegint gespa artificial, pista pavimentada i zona
de bancs o grades per poder reunir-se, esmorzar, parlar i fins i tot
descansar o observar.
La zona davant del mòdul 7 es veu com una zona molt assoleiada i de jocs
més tranquils. Hi ha un bassal que, igual que a la pista s'hauria d'arreglar
canviant potser el sauló per una altre material.
La zona del darrera dels mòduls no és molt visitada i la destinarien a posar
panells de jocs, zones per seure amb tendalls i preparar bé la zona
d'aprenentatge i joc per infantil.
Per la zona davant dels mòduls pensen en donar-li intimitat perquè està
massa oberta al carrer. Hi posarien més arbustos i arbres i decorarien les
valles amb trapillo, teles i fils fent sanefes que també donarien color.
L'estructura s'ampliaria amb reptes pels més grans. Es treuria la taula de
tennis taula (que es traslladaria a la pista afegint dues més) i es
mantindrien les rodes a on hi són. Seria un espai per córrer a la banda del
carrer i s'afegirien bancs i estructures de fusta per donar més ombra al
costat dels arbres i crear un espai per esmorzar.
L’hort s’obriria i es faria allargat seguint la paret que dóna al carrer per
permetre més espai per córrer. S'afegirien lupes, formiguers, hotels
d’insectes i una bassa per observar flora i fauna. També es faria una torre
alta des d’on poder observar amb prismàtics ja que es considera el lloc on
es podria tenir més perspectiva de tot l’edifici i entorn.
Al pati d’infantil també es creu necessari millorar la cuina de palets fent-la
més gran i afegint taules i zona de treball per evitar que s’enduguin el
material

a

altres

zones.

Treure una de les casetes i el
tobogan

(afegir-los

a
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l'estructura) i fer un circuit per bicis i tricicles. Tot va quedar plasmat en un
gran mapa on es van dibuixar i enganxar les imatges d’activitats, jocs,
materials i propostes per a cada espai, tenint en compte les necessitats de
l’alumnat i del que es vol treballar.

3.4.2 Fase B (en construcció)

d) Enquesta barri: a càrrec dels alumnes de 5è (comerç, residència d’avis i
veïns).
e)Enquesta alumnes de l’Institut
f) Reunions amb l’Ajuntament: regidors, tècnics…
4 NECESSITATS D’INTERVENCIÓ EN LES DUES ZONES DIFERENCIADES:
a)Pati escola: fase A
De l’anàlisi de totes les opinions tenim clar que el pati ha de comptar amb
diferents superfícies i textures: pedres, terra, sauló, escorça esmicolada,
sorra, herba…Ha d’haver desnivells i jocs d’equilibri, muntanya de rodes,
àgores amb troncs al voltant dels arbres, taules de pícnic, turons de
terra…Ha d’haver amagatalls, on els infants busquin la tranquil·litat: tipis,
racons, sota estructures… Convindria tenir facilitat per a deixar les
bicicletes i patinets i poder promoure la sostenibilitat necessària en el
nostre municipi, també, seria bo tenir espais sensorials amb robes,
propostes de música, textures (passadís sensorial). Cal crear i millorar
l’espai per al joc simbòlic i ampliar les zones destinades a ell i, finalment,
cal crear elements per augmentar la biodiversitat afavorint l’existència de
fauna: bassa, plantes mediterrànies, arbres que donin ombre i afavoreixin
l’arribada d’insectes, caixes nius…
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Element

quantitat

preu aproximat

OPCIÓ A
Assessorament paisatgístic extern
(empresa)

1

possibles empreses:

https://voltaarquitectes.org/
http://milanta.net/
https://raonspubliques.org/portfolio-type/
arquitectura-i-disseny-participatiu/

Aparcabicicletes i aparcapatinets

2

1000€

Tendal pati primària

1

3000€

Tendal sorral infantil

1

3000€

Arcons per a joguines

2

600€

Plantada d’arbres fulla caduca: tipus
morera

10x30

300€

Jardí mediterrani amb bassa

1

Hamaques

5x60

Taules picnic(EN1176).

4x1500

6000€

Taules parxís i oca

4x739

3000€

Tirolines

1

4.200€

Rocòdrom(EN1176).

1

2.000€

http://www.bec.es/cat/tendals-vela/

Losetes de cautxú-gespa artificial,
pedres, escorça esmicolada...

3000€

2000€
300€

2.800

https://www.jocsalairelliure.cat/taules-de-picnic

Estació metereològica

1

800€

Muntanya de rodes sorra

1

900

Tipi fusta

1

600€

el timbal joguines

33.500€
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OPCIÓ B

mòdul prefabricat

http://www.gencat.cat/ense_lici/pct1600cast.pdf

1

????????

A més d’aquesta intervenció gràcies als diners de l’Ajuntament, es proposa
que dins l’activitat d’obrim portes cada divendres a la tarda (de 15 a 16:30)
es puguin anar construint materials i infrastructures necessàries senzilles:
hi ha l’ l'hort i que podria encarregar-se del manteniment de l’arbrat,
plantes, bassa, nius… el obrim portes de manteniment que podria fer
fusteria i manualitats vàries, com vernissar, pulir, tallar... i l’obrim portes de
cosim un altre de cosir que podria treballar amb tot el tema de teles.
Aquesta activitat la fan les mestres acompanyades de pares i mares i
també la fan 15-16 alumnes de totes les edats.
També i de forma puntual, el claustre i les famílies realitzen jornades de
Bricolatge, on es fan treballs de pintura, plantada de flors, trasllat de
mobiliari...

b) Pati obert: fase B (els apartats d, e i f, es deixen per al 3r trimestre i es
passarà a la regidoria d’educació i als serveis tècnics per a la seva futura
possible intervenció).
5 PRESSUPOST ESTIMAT
L’escola compta amb 33.500€ sorgits del Pressupost Participatiu 2018 on la proposta
guanyadora de l'edició d'enguany va ser : "Millores a les escoles públiques de 1r cicle
d'educació infantil, 2n cicle d'educació infantil i primària de Premià de Mar", amb
200.000€ a repartir entre les escoles del municipi i amb una subvenció de 33.00€ per a
cada centre més 500 € per a millora. L’escola i l’AFA també aniran fent aportacions
puntuals per a intervencions de millora (pintada del mòdul de la pista poliesportiva),
plantada de flors i pintada de parets…), espais de textures, sempre atenent a la
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normativa i homologació de materials i dins d’una comunicació sempre fluïda amb
l’administració local.
6 AVALUACIÓ I SEGUIMENT
L'avaluació es realitzarà a través de la comissió mixta i es proposa incloure el seguiment
de la fase A i B dins la PGA del curs següent.

7 DIFUSIÓ
Com a qualsevol projecte de centre, està subjecte a la llei de transparència i per tant serà
publicat al web del centre i restarà al despatx per a la seva consulta.

8 WEBGRAFIA

http://www.bec.es/cat/tendals-vela
http://milanta.net/10-exterior-pati-i-jard%C3%AD
https://elnousafareig.org/

Normativa
https://elnousafareig.files.wordpress.com/2016/09/normatives-une-1176-1.pdf
LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
https://elnousafareig.files.wordpress.com/2015/11/normativa-areas-de-joc-infantil.pdf
https://www.coeticor.org/pdf/newsletter_agosto2010/guia_parquesinfantiles.pdf
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http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monograf
ies/criteris-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_do
cents_publics.pdf
https://elnousafareig.files.wordpress.com/2015/12/normativa-instalaciones-deportivas-y
-esparcimiento.pdf
9 ANNEXOS: (Enquestes, fotos, plànols amb les ubicacions).
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