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 per a tothom  Se’n poden trobar 39 per diversos parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona

Jugatecambientals, natura i ciència als parcs

E l diumenge 31 de 
març de 2019 va 
començar la tem-

porada de primavera 
de les Jugatecambien-
tals, en què les famílies 
amb infants de totes les 
edats poden compar-
tir una estona de joc i 
experimentació mentre 
coneixen els valors dels 
parcs i platges metro-
politanes, a més d'altres 
continguts relacionats 

de Llobregat fins al Parc del 
Riu, al Prat de Llobregat. 

Amb una afluència d’uns 
1.000 participants de mit-
jana anual per jugateca, 
venen infants apassionats 
per la natura o que vulguin 
conèixer i aprendre jugant 
com poder millorar el pla-
neta. En aquests espais les 
famílies disposen d’una ac-
tivitat guiada gratuïta dife-
rent cada cap de setmana 
sobre natura i medi ambi-
ent, a més d'un espai de joc 
i experimentació no dirigit 
i un punt d'informació so-
bre el parc permanent. Més 
info: www.amb.cat.activitats. Es poden trobar un munt d’activitats guiades per a totes les edats. FOTO: MIREIA VELASCO.

Escola Mare de déu de Montserrat (castellbisbal). Infants, mestres i famílies van transformar el pati de l’escola. FOTO: FUNDESPLAI

Escola ca n'alzamora (rubí). Diversitat de jocs, naturalització 
de l’espai i mirada inclusiva, eixos dels Patis Educatius. FOTO: FUNDESPLAI

Escola Solc (Barcelona). La Comissió de Pati s’encarrega a cada 
centre de tirar endavant els projectes de transformació. FOTO: FUNDESPLAI

E l pati de l’esco-
la és l’espai de 
lleure principal 

al qual tenen accés els 
infants durant la jor-
nada escolar, un espai 
de joc, de moviment, 
de relacions socials, de 
descobriments, experi-
ments i d’aprenentat-
ges. Per això és impor-
tant tenir en compte 
l’estructura, el disseny 
i els elements del pati 
per afavorir el joc i els 
aprenentatges, incor-
porar una mirada amb 
perspectiva de gènere 
i oferir les mateixes 
oportunitats a totes les 
nenes i els nens. 

Fundesplai va posar en 
marxa els Patis Edu-
catius com un projecte 
participatiu el curs 2018-
2019. Tres escoles que 
formen part dels progra-
mes escolars de l’entitat, 
on se’ls dona el servei de 
menjador i extraescolars, 
van ser seleccionades 
per participar-hi. El curs 
2019-2020 s’hi sumaran 
altres tres escoles.

Les tres escoles són: 
l’escola pública Ca n’Al-
zamora de Rubí, l’escola 
pública Mare de Déu de 

 participació  Aquests curs 2018-2019 hi han pres part tres escoles de Castellbisbal, Rubí i Barcelona

La comunitat educativa participa a 
convertir els patis en espais educatius

buscant tasques on pu-
guin participar.

patis més inclusius
La Comissió de Patis, 
formada per famílies i 
mestres, ha estat l’encar-
regada de tirar endavant 
el projecte a cadascuna 
de les escoles i organitzar 
les Jornades de Treball. 
Aquestes jornades, que 
són el final de la primera 
etapa del projecte, han es-
tat festives i alegres i fa-
mílies i mestres s’hi han 
trobat per crear, cooperar 
i construir les millores 
dels patis. 

Les escoles participants 
del projecte han creat 
espais nous i diferents, i 
han aconseguit així diver-
sificar el joc i el moviment, 
naturalitzar l’espai, oferir 
oportunitats d’aprenen-
tatge i, en definitiva, crear 
un pati més inclusiu. Les 
diferents comissions de 
patis, algunes liderades 
per famílies i altres per 
mestres, s’han esforçat 
molt per dissenyar espais 
segurs, amb materials 
reutilitzats i de construc-
ció senzilla a l’abast de la 
comunitat educativa. 

Montserrat de Castell-
bisbal i l’escola Solc de 
Barcelona, una coope-
rativa de mestres, pares 
i mares. 

un projecte compartit
El departament d’Edu-
cació Ambiental de Fun-

desplai va acompanyar 
la comunitat educativa 
de les escoles en el pro-
cés de transformació i 
millora dels seus patis. 
El projecte ha consistit 
a assessorar l’escola en 
cadascuna de les seves 
fases del procés: creació 

d’una Comissió de Patis, 
recollida i anàlisi d’infor-
mació i noves idees per 
part de tota la comunitat 
educativa, definició dels 
objectius i disseny de 
les millores i, per últim, 
la construcció dels nous 
espais. 

Un dels reptes més impor-
tants d’aquest projecte és 
incloure els infants en tot 
el procés: en la pluja d’i-
dees per a les noves pro-
postes, en la ubicació dels 
nous espais observant els 
seus racons preferits i en 
la construcció d’aquests 

Un dels reptes 
és incloure 
els infants en 
tot el procés
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amb la sostenibilitat i el 
medi ambient. Aquests 
espais s’obren al públic 
cada diumenge (i algun 
dissabte) fins al 16 de 
juny, amb un horari de 
11.30 a 13.30 h (data 
i hora a consultar en 
funció del parc). 

Fundesplai, aquest any 
gestiona un total de 16 de 
les 39 Jugatecambientals 
de tota l’àrea metropolita-
na de Barcelona, cada una 
en un parc o platja urbana 
diferent. S’inclouen Juga-
tecambientals des de la de 
Montgat, tocant el Mares-
me, passant per Corbera 


