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Projecte de transformació 

del pati de l’Escola Pau 
Casals de Rubí 

Què ens hem proposat? 
 
Donar un nou impuls a l’escola i al seu projecte educatiu a través d’un canvi profund de 
l’espai de pati. Hem buscat establir un lligam clar entre els principis pedagògics reflectits en 
el nostre PEC i els trets d’identitat de l’escola amb la realitat del pati (agrupaments 
flexibles, observació, manipulació i experimentació, coeducació, inclusió social,...). Així 
mateix, hem partit de la voluntat ferma de millorar la convivència en l’estona del pati, a 
partir de enriquir la proposta d’espais i donant al professorat un rol més actiu i de 
dinamitzador del joc. 

Què hem après 
amb el projecte? 

Amb qui hem comptat 
i quina implicació han 
tingut? 

Com ho hem 
explicat al món? 

- Cal fer una bona diagnosi i prendre consciència 
de les relacions ocultes i que es donen per 
descomptat en l’espai del pati. 

 
- Cal somniar al màxim, no limitar-se a “allò 

possible”, per poder generar solucions creatives. 
Per això, cal saber escoltar i tenir en compte 
totes les mirades. 

 
- Els petits canvis, que poden semblar 

insignificants, generen canvis importants: es 
comencen a generar noves relacions, l’ocupació 
de l’espai esdevé més democràtica, etc. 

Alumnat: Treball per Cicles. A través d’assemblees 
d’aula, treball de camp al pati, presa de consciència 
de les emocions que generen els diversos espais. 
Amb dibuixos i maquetes han plasmat les seves 
propostes. 
Famílies: Hem mobilitzat un bon nombre de famílies 
perquè a través d’enquestes expressessin la seva 
opinió i fessin propostes de canvi. 
Professorat: A partir de diversos claustres 
monogràfics s’ha fet un treball de reflexió que ha 
permès generar i estructurar idees i propostes sobre 
canvis a fer al pati, algunes de les quals ja s’han dut a 
terme. 

Hem utilitzat la força de les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Pinterest) per fer difusió de 
tots els avenços que hem anat fent. 
 
Per explicar-ho a la nostra comunitat, hem 
utilitzat un espai específic dins la pàgina web de 
l’escola i a través de butlletins especials de 
l’AMPA. Hem sortit sovint al pati per fer visible el 
procés. 
 
Hem comptat, també, amb la difusió que han fet 
els mitjans de comunicació locals de Rubí. 

Quins reptes ens queden per endavant? 
 

El principal repte de futur és executar el nostre projecte. Hem plantejat un projecte ambiciós que proposa 
sortir dels límits actuals del pati i que vol integrar l’interior i exterior de l’escola. Per tant, que combina 
intervencions de més i de menys envergadura. Per poder-lo dur a terme haurem de fer xarxa amb el nostre 
entorn (Ajuntament, agents experts, etc.) i, sobretot, plantejar fites assolibles (planificació curs per curs) que 
ens permetin avançar cap a l’horitzó desitjat. 

Hem comptat amb l’assessorament dels arquitectes del HTS (Paqui Luna i Joan de Dios), hem fet 
diverses visites a altres escoles (Esc. Colònia Güell, Esc. Josep Mª Jujol, etc.), ens hem documentat 

a través de diversos articles, hem generat un banc de recursos amb un recull d’imatges, etc. 

Per saber més de nosaltres.... 
Escola Pau Casals de Rubí    c/ Sant Pere, 40 A     Rubí        @    escolapaucasalsrubi@xtec.cat          @     ampa.escolapaucasals@gmail.com  

http://agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi/                                             www.facebook.com/ComunitatPauCasals/                                                  https://twitter.com/Ampa_Pau_Casals            

“En comptes de 
tobogans i gronxadors, 
nosaltres volem sorra, 

aigua, arbustos i 
pedres” 
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