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El pati somiat: Com 
fer-ho possible?

A càrrec de Carme Cols i Pitu Fernàndez

Elnousafareig.org

Respondre aquest interrogant vol dir emprendre un camí de recerca amb la comunitat educativa. Un 
camí ple d’incerteses pel desconeixement de la multitud de factors que intervenen. 

Rebem dia a dia missatges i demandes com aquesta:

“Bon dia Carme i Pitu,

Com va tot? La X ens va dir que anàveu a "tope" i que teníeu molta feina i moltes escoles per anar.
Aquest any ja hem fet tard per iniciar visiblement la renovació del pati, però ens hem posat d'acord 
amb l'Ajuntament per començar-la aquest estiu.

L'Ajuntament ens va deixar clar que no podíem fer segons quines coses per normativa d'espais 
exteriors de les escoles, ens podries dir on podem trobar aquesta normativa tan estricta?

El director del centre i l'aparellador de l'Ajuntament (qui dissenya, a partir de les indicacions de la 
comissió, i firma les renovacions del pati) van deixar molt clar que no deixarien posar res al pati que 
no fos adequadament homologat.

Aquest estiu s'iniciarà el drenatge del pati (per evitar basses). I els pròxims cursos s'aniran fent les 
altres millores.

Per què d'aquesta manera? doncs perquè aquest estiu ens renoven la façana que dóna al pati de 
l'escola i val molts i molts diners a part que no pararan d'entrar camions i obrers al pati de l'escola.

Sincerament, desespera una mica tot plegat, perquè la comissió té moltes ganes de fer coses però 
no trobem els recursos econòmics i humans per dur-ho a terme. L'AMPA fa el que pot, està en 
procés de renovació i actualment és molt inestable.

En fi, esperem que pugueu pujar algun dia del primer trimestre del curs 17-18. Amb la vostra 
experiència potser ens podeu donar alguna indicació que nosaltres no veiem.”
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Infància i natura
EL SAFAREIG elsafareig.org

La nostra història...

Qui sóm? D'on venim? Què fem? 

Som una parella pedagògica i en la vida quotidiana. Compartim molts moments i aficions de 
plaer en fer descobertes constants, ara aprenents de jardiners junt amb els néts i la mainada 
de l'escola. 

Durant més de 40 anys hem fet de mestres a l'escola infantil i a primària en diferents escoles 
de la perifèria de Barcelona. Des del Moviment de Renovació pedagògica de Rosa Sensat 
hem gaudit de la gran riquesa de debats i formació viatjant, rebent i compartint pràctiques que 
constantment ens fan avaluar el que fem i com ho fem. 

"La natura i els infants". Tot un recorregut que sempre ens ha acompanyat en el fer de 
mestres i ara jubilats ens ha permés continuar fent una recerca per veure quina és la realitat 
dels patis, com són habitats i com podem fer possible la seva transformació.

Des de fa més de deu anys hem tingut l’oportunitat d’acompanyar centenars d’escoles en el 
procés de transformació del seus patis amb la mirada centrada en un entorn natural, educatiu, 
de salut i benestar. Estem trepitjant realitats que acullen, que abracen iniciatives, compartint 
tots els talents i riqueses de la diversitat cultural de comunitats que van teixint una escola per 
a tots i per a tothom.

El camí fet ens ha permés recollir molta documentació que anem compartint en el nostre bloc 
Elnousafareig.org. El curs 2016-17 hem començat el grup de treball Com està el pati? a l’AM
Rosa Sensat on hi participen més de 50 persones. Un col·lectiu divers integrat per famílies, 
mestres, arquitectes, jardiners, paisatgistes amb el que anem abordant tots els reptes que cal 
tenir en compte per afavorir aquests canvis.
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QUÈ PORTEM A 
LA MOTXILLA?

“El pati somiat” ¿un títol que pot semblar ser una vareta màgica?

Les xarxes estan plenes de propostes fàcils, ràpides, però...

Què coneixem, què portem a la nostra motxilla?

Culturalment quin concepte del pati utilitzem?
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Una mirada col·lectiva

Aturar-nos per donar valor al potencial d'espais que tenim, 

Obrir mirades en positiu davant dels contrastos i contradiccions...

Sentir la necessitat del canvi per donar nous escenaris:
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L’espai exterior, una porta oberta al món. Avui una necessitat vital de elaborar 
escenaris diferents dels que veiem i del que s’hi viu...
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Com mirem 
l’espai 

exterior?

Mirem aquest espai com un aliat per al canvi?

Un aliat d’obertura de l’escola?

Un aliat per a la continuïtat de projectes? 

Observant als infants en tots els espais, dins/fora/territori ens parlen de les 
seves necessitats.

Ens parlen de com i quan utilitzen els materials.

Com són les seves relacions, els seus conflictes.

Ens parlen quan s'enfilen.

Ens parlen veient com busquen la petita ombra.

Ens parlen observant el seu transport de l’aigua amb la boca...

Observant els adults, també parlen sense paraules de les seves necessitats, 
el seu cos, el seu somriure. Les famílies poden entrar a l’escola?
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On situem en el 
nostre projecte 
educatiu l’espai 

exterior?

Depenent d’on el situem, variaran les possibilitats que tenim per oferir a la
comunitat educativa. Quina és la llista de valors i possibilitats educatives que li 
atorguem?

Sovint trobem escrites aquestes paraules:

“Un concepte d’espai per a una educació més global, experimental, 
vivencial, amb horaris flexibles i grups heterogenis”

La coherència amb aquestes paraules ens demana una nova organització en 
tots els espais, en horaris, en els materials, en les actituds receptives dels 
mestres, famílies...
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Molts interrogants que tenen diferents 
camins de resposta...

Podem veure aquests espais responent als desitjos d’un canvi que va més 
enllà de posar coses?

Com crear llocs on els nens se sentin segurs i puguin ser autònoms?

Com crear diferents ambients fora: hort, jardí, desnivells, bosc, cabanes, 
racons, zones de joc?

Com la vegetació ens pot ajudar a crear aquests espais? Quina fauna 
atraurà?

Com preparar el paviment per a una plantació sostenible?

Com generar o aprofitar els desnivells?

Com aconseguirem els recursos necessaris?

Com aprenem a gestionar un grup de persones?

Com gestionar el sentit comú per crear espais que ofereixin l'educació del risc 
evitant els perills?
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Què demana un canvi conscient?

Què demana un canvi conscient? 

Començar a constituir un grup.

Posar sobre la taula totes les mirades per començar a definir i dissenyar 
estratègies. Filosofies. Començar a caminar amb les pors i els interrogants per 
escriure i redactar un avantprojecte que amb el temps es convertirà en el 
projecte definitiu.

Un projecte conscient que va més enllà del simple disseny d’un espai. Un 
projecte integrat en el projecte educatiu de l’escola, que contempla l’espai 
exterior com un ambient més susceptible de les transformacions necessàries 
per adaptar-se a les necessitats canviants en el temps. Un projecte que un 
cop ha començat no té data de caducitat.

Filosofia: La natura, el medi ambient, art, ciència i cultura com a eixos 
vertebradors. La natura no exclou.

Creure amb les possibilitats que aportarà la comunitat.

Creure amb els talents de tots. 

Creure que els canvis “físics” construïts entre tots, humanitzaran els espais.
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En quins horaris s’utilitza
l’espai exterior?

L’hora del pati? L’hora del menjador? L’hora d’educació física? L’hora 
extraescolar?

Com fer un plantejament d’una educació més global, no compartimentada?

L’espai, els horaris i els materials ens poden ajudar a trencar l'estrés actual 
dels horaris i la compartimentació de les matèries.

Podem pensar en la seva utilització més enllà de l'horari escolar?

¿Com hauria de ser l’espai exterior per poder ser habitat en moltes de les 
situacions que es donen a l’interior?

Un espai renaturalitzat, amb ombra, amb zones per trobades en petits o grans 
grups, àgores, amb diferents tipus de taules, diferents llocs i espais per seure.

En aquests moments de canvi climàtic, d’escalfament global, podem tenir un 
espai intel·ligent i sostenible creant un pulmó verd a les escoles per contribuir 
al benestar de les ciutats.
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https://www.facebook.com/svane.frode

Quines necessitats acollim?

Com acollim les demandes de les persones que conviuen en aquest espai? 

Com trobar coherència en el dir i en el fer?

Farem un rocòdrom i prohibirem pujar a dalt d’una olivera? Tenim una paret i 
no la poden escalar?

Com respondre a les necessitats dels infants i respondre a reptes legals, la 
por dels adults...

Què entenem per necessitats físiques i psíquiques?
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Escola pública Josep Gras de Sant Llorenç de Morunys 

Compartim algunes paraules i reflexions de l’euip de mestres de l’escola 
pública Josep Gras de Sant Llorenç de Morunys:

“Som conscient del lloc privilegiat on estem, l’ocupem i l’habitem però cal més 
conciència a l’hora de fer-ho, més responsabilitat, més confort i dignitat per fer 
d’aquest espai un espai exterior educatiu integrat a la nostra intervenció
educativa.

Aquest plantejament ens obre interrogants: Cal una nova organització? Una 
nova mirada d’aquest temps? Una reorganització física i intencionada que 
dignifiqui l’espai? Una reorganització dels temps? Un confort perquè aquest 
espai exterior entri a l’interior i l’interior surti a l’exterior?

L’equip de mestres de l’escola volem un pati diferent, però com? per on 
començar? cap a on mirar?”
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El currículum? – Els sabers bàsics per a la humanitat: comunicació, cultura, 
ciència, salut, ciutadania i creativitat són l’aliment de la fam de formació
humana de la infància, des del primer moment. Marta Mata.

Fem visible el recull de la quotidianitat dels sabers bàsics. Com documentem? 

Avui ja tenim un reconeixement formal de la importància dels espais exteriors 
de l’escola com a espàis educatius en el currículum del segon cicle de 
l’educació infantil a Catalunya:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curricu
lum/curriculum-ed-inf-2cicle/
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Quines són les necessitats actuals?

Principis fonamentals d'actuació de l’Escola de 
Bosc de Barcelona.

Els principis fonamentals de l'actuació de l'Escola del Bosc.

Primer: El coneixement de l'infant i el respecte de la seva personalitat i dels seus drets han de 
ser els eixos sobre els quals ha de girar l'educació.

Segon: L'infant ha de ser considerat el centre del sistema educatiu.

Tercer: La vida en plena natura és un factor essencialíssim d'una cultura integral.

Quart: La salut i les forces físiques són una condició indispensable i pròpia de tota adquisició
de forces intel·lectuals.

Cinquè: S'ha de posar l'infant en contacte directe amb les formes de la vida, amb la natura i 
amb el treball humà, per tal que adquireixi nocions immediates dels éssers i de les coses.

Sisè: Programa restringit, limitació d'hores d'estudi i metodologia apropiada per tal 
d'aconseguir un màximum de rendiment amb un mínimum d'esforç intel·lectual.

Setè: Preocupació constant i preferent per la millora de l'infant com a ésser moral, formant-li el 
caràcter, desenvolupant-li la individualitat i els sentiments socials i patriòtics.

Vuitè: Disciplina familiar de manera que la vida de l'escola sigui una imatge veritable de la llar 
domèstica. 
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Quatre blocs conceptuals de continuïtat 
entre el dins i el fora: els espais, els 
materials, el temps, les persones

Pensar l’espai per trobar els blocs conceptuals de continuïtat entre el dins i el 
fora: els espais, els materials, el temps i les persones.

Pensar l’espai per estar dins i fora simultàniament.

Pensar l’espai per gestionar petits grups.

¿Quina documentació recollim per anar donant visibilitat a petits canvis?
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• O Crear junts

Crear junts per obrir 
oportunitats per conèixer, per 
aportar els sabers, per 
elaborar propostes...

Quines estratègies concretem per ajudar-nos a crear junts?
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EBM Minerva de Llavaneres (Maresma

EBM Minerva de Llavaneres (Maresme) Imatge extreta del seu Facebook 

Quines estratègies utilitzem per anar fent visible les coses que van passant? 

Què reflecteix la documentació que presentem? 

Les famílies tenen diferents possibilitats de comunicar? Com acollim la seva 
diversitat?
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L’espai i l’acció com a 
font d’oportunitats

Per què creiem que és important? Els conceptes d’heterogeneïtat, diversitat, 
inclusió.

Oportunitats per anar definint el concepte d’infant, d’escola, de comunitat: un 
camí cap a la coherència en el fer i el ser.



19

La natura és inclusiva

Escola pública JM Ciurana Sant Boi de Llobregat.

La natura és inclusiva.
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¿?

¿?

¿Quin món deixarem als nostres infants?

"Nosaltres, els adults, hem de fer i ens han de preocupar dues 
preguntes. La primera, que tots ens hem fet alguna vegada, és la 
pregunta: ¿quin món deixarem als nostres fills? Sabem que tenim molt a 
fer perquè aquest món sigui habitable.

La segona pregunta indiscutiblement important i essencial és: ¿quins 
infants deixem al món? Deixarem al món uns infants capaços de pensar 
i de reflexionar? O deixarem uns infants manipulats per una societat de 
consum que farà el que voldrà? Intervenció de Philippe Meirieu a la II 
Jornada Marta Mata, organitzada per la Fundació Àngels Garriga (Saifores-
Tarragona 2013)

Què podem fer? Podem fer una llista de petites coses que des de l’escola 
podríem potenciar? 

La formació pot ser un llarg camí que ens fa trobar elements essencials per 
respondre aquestes dues preguntes.

Per pensar i equipar els espais exteriors necessitem trobar la resposta a 
aquestes preguntes.



21

FORMACIÓ

Des de la pedagogia i les accions que fem, el projecte de repensar els espais ens fa trobar 
eines per aprendre a mirar i veure. 

Formació encaminada a trobar coneixements, inspiracions, experiències...

Viatjar, compartir diferents mirades des de diferents disciplines: biòlegs, metges, arquitectes...

Formació per respondre a necessitats que van sorgint:

GESTIÓ I DINÀMICA DE GRUPS

CONEIXEMENT DEL TERRITORI

FINANÇAMENT

MANTENIMENT

NORMATIVES

COMUNICACIÓ

...

...

Formació per respondre al coneixement de com gestionar:

La diversitat dels PAVIMENTS.

Conéixer que hi ha al subsòl.

Crear DESNIVELLS

Coneixement de la VEGETACIÓ/ECOSISTEMA del territori

Necessitat de SOL/OMBRA

Punts d’aigua. REG I FONTS

Espais diversificats: ESPORTS, SORRERES, ESPAIS DE MOVIMENT…

MATERIALS/ MOBILIARI
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Formació per afinar i enriquir les mirades.

Una formació no només per als mestres, sinó una formació pensada per a 
tots: infants, famílies, tècnics...

L'observació, l’acollida, l'escolta, acompanyant les voluntats que flueixen a 
partir de les demandes de tota la comunitat educativa.

És una manera de fer petites actuacions que van obrint un camí de recerca, 
d’accions que van ampliant el grup, les comissions de treball i trobades.

Comissions que van trobant eines per posar sobre paper un projecte que sigui 
capaç d'il·lusionar l'escola i als que gestionen la política del municipi. La 
participació per presentar-se i per donar visibilitat al projecte.

Què ens diu Tonucci?

“...donar als nens un paper de protagonistes, concedir-los la paraula, 
permetre'ls que expressin les seves opinions i col·locar-nos, nosaltres els 
adults, en l'actitud d'escoltar, de desig de comprendre i de voluntat de tenir en 
compte el que els nens diuen ... Fer parlar als nens no vol dir demanar-los que 
resolguin els problemes de la ciutat. Significa, en canvi, aprendre a tenir en 
compte les seves idees i les seves propostes.”

(Tonucci 2015)
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La pedagogia de 
l’observació, de l’escolta

Foto de Francesca Zamponi a Facebook

La pedagogia de l’observació, de l’escolta....

https://www.facebook.com/francesca.zamponi.3/posts/1513845458660501
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. 

Escoltant les nenes i els nens. Maneres de preguntar que facin pensar.

Anar més enllà de preguntar ¿Què t’agradaria...?
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Preguntes per fer pensar 
i investigar:

Què passaria si...?

Què podríem fer amb..?.

Hi ha moltes maneres d’interpretar i preguntar.
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A tots els agrada jugar a la pista? Com resolem aquest conflicte?

Com ajudem a pensar en la diversitat de demandes no excloents? Com fer un 
pati coeducatiu? Com resoldre la conflictivitat i els accidents? Com evitar el 
bullying?
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El diàleg, l’escolta, les propostes.

Els infants tenen oportunitat de repensar les normes del pati?
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Interaccions amb professionals per rebre coneixements, per pensar diferents 
solucions...
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Escola pública Mont-Roig de Balaguer

Què afavoreix la corresponsabilització?

Què afavoreix la corresponsabilització?

Què passa quan els infants se senten part implicada en el projecte?

Infants compromesos en el projecte.
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Temps i oportunitats per escoltar
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Un any de treball...

Infants de l’escola pública Martínez Valls d’Ontinyent que expliquen els seus
projectes.
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Famílies i mestres de l’escola pública Martínez Valls d’Ontinyent.
Un procés de transformació passa per diferents fases o etapes en les que cada escola és 
única i particular. Acompanyades d’il·lusió i de compromís.
Elaborat el projecte pedagògic, necessitem definir el projecte tècnic per presentar i compartir 
amb la comunitat educativa.

CRITERIS
Funcionalitat i sostenibilitat
Paviments diversificats per a la convivència interior, exterior i l’entorn. Generant alguns 
desnivells i amb diferents textures per a jocs de moviment, de repòs, de silenci, distribuïdors 
de propostes. 
Vegetació autòctona i sostenible, resistent a la sequera i a les plagues. Reg per degoteig 
automàtic. Arbrat adequat per a les necessitats de sol/ombra.
Preveure els perills i educar en el risc. Coneixement normatiu.
No fer més coses de les que se'n pugui fer el manteniment.

Estètics i estètics 
Ambientació natural. Pensar en el conjunt i en els seus entorns. Senzillesa i confort. 
Conèixer el que no volem: cautxú, tanques, colors infantilitzats, plàstic, etc. 
Coordinar les diferents propostes, vegetació, jocs, serveis.

Tècnics
Consultar diferents professionals: jardiners, arquitectes, paisatgistes, etc.
Compartir els sabers treballant amb la comunitat educativa.

Utilitzar serveis i recursos de proximitat.
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Aconseguir una bona complicitat, punts referents clars, de les administracions 
corresponents per aprovar el projecte és clau.

A la pregunta: ¿Quin és el protocol d’actuació per tal de dur a terme aquests 
projectes de manera legal o adequada? La resposta de l’Administració
Educativa és:

“Per a la transformació d’ un pati o espai escolar primer caldria tenir un 
projecte que sigui aprovat per acord del Consell escolar (representants de la 
comunitat educativa; direcció, professors, alumnes, famílies, representant de 
l'administració local) Després es realitza la petició a l'Administració. Als 
Ajuntaments en casos d'escoles d’infantil i primària o al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, si estem parlants d'instituts.” (resposta de la 
Sra. Maite Mínguez, Cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

Trobar la corresponsabilització de cada part per al seu finançament.

Aprovar el projecte en el Consell Escolar.
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Un procés que ens fa 
trobar-nos, conèixe’ns i 
organitzar-nos

Unas palabras de Loris Malaguzzi...

La posada en comú de les propostes dels nens i de la comunitat ens permet 
mirar i veure amb lents que afinen actituds els valors explícits i conscients que 
volem veure.

Mirades compartides de sabers que cadascú aporta al voltant d'un projecte 
per fer de l'escola un espai de vida.

Consultar i implicar diferents professionals per a la construcció de mobiliari, 
jardineria...

Retrobem la cita de Loris Malaguzzi:

Si l'escola i els pares conflueixen en una cultura de col·laboració, interactiva, 
que és una decisió racional i avantatjosa per a tots, perquè tots treuen 
experiències més carregades de sentit, llavors es comprèn com és de pròxima 
i profunda la pedagogia de la participació i de la investigació.

Loris Malaguzzi a "El viatge amb els drets dels infants"
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Un bon projecte tècnic acompanyat del projecte educatiu són la millor manera 
de donar força a la proposta davant les institucions i la pròpia comunitat 
educativa.

Un projecte que es pot anar desenvolupant per etapes al llarg dels anys.

Un projecte permanent que pot anar evolucionant però que no té fi.
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Formació Agrària Institut Castellar

Actuació realitzada a l’escola Josep Gras 
de Sant Llorenç de Morunys

Hi ha molts camins per trobar ajudes i formació en el procés de transformació. 

(intervenció en l’escola publica Josep Gras de Sant Llorenç de Morunys)
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https://www.facebook.com/svane.frode

Creativitat i originalitat en les propostes

Ser creatius. Pensar espais en el context que tenim. Podem pensar en un 
rocòdrom o fer possible espais naturals amb diferents funcions.

.
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PER ACABAR

Mirem en positiu les oportunitats que ens ofereixen aquets espais. 

La majoria de les escoles que hem visitat són publiques, en conseqüència, 
espais del poble i pulmons verds! 

La formació desitjada i rebuda a tota la comunitat obre camins cap a un 
veritable canvi educatiu.
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Mirem aquests espais plens 
d'oportunitats, de coneixement, per 
fer possible una nova visió i una 
nova manera de habitar-los.

Mirem aquests espais plens d'oportunitats, de coneixement, per fer possible 
una nova visió i una nova manera de habitar-los.
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Escola pública Barnola d’Avinyó

Són moltes les escoles que van fent passos il·lusionats trobant processos 
participatius.

L’escola pública Barnola d’Avinyó ens comunica: Utilitzem la transformació del 
pati per generar processos participatius de canvi en la COMUNITAT 
EDUCATIVA.
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On hi ha un problema hi 
trobem solucions

On hi ha un problema hi trobem solucions. 
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Un camí de 
complicitats 

Cada escola, cada grup, va trobant els camins i les estratègies de complicitat. 
Cal creure fermament en que és possible trobar els punts de compromís que 
calen per tirar endavant els projectes. 

Cal temps i mimar molt les il·lusions col·lectives.
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Petites intervencions

Petites intervencions són necessàries per anar mantenint un caliu, però cal 
tenir present el projecte global.



44

Tots els espais a l’escola, tant els de dins com els de fora, són igual d’importants per 
a l’aprenentatge i per a la vida dels infants.

L'escola com a espai de vida, pot fer possible un context i una organització que parlen per si mateixos 
del benestar, de la salut física, psíquica i intel·lectual de les persones que l’habiten. Un jardí entès com 
espai viu i actiu, pot esdevenir un espai natural que convida a fer-hi vida, on es fan visibles 
experiències que creen lligams i que fan possible la cohesió social.

Equip de mestres Josep Gras de Sant Llorenç de Morunys:

L’equip de mestres de la nostra escola fa temps que pensa i reorganitza els espais interiors perquè
siguin llocs amb identitat, provocadors, confortables, estètics, senzills, funcionals, bells... amables amb 
les persones que hi viuen. 

Anem pensant i creant espais que convidin a la reflexió individual, a la conversa i als petits encontres, 
a l’exploració, a l'aprenentatge, al joc. Connectats amb la vida per afavorir el desenvolupament motriu, 
intel·lectual, emocional i social de tots els nens i nenes. Uns espais que parlin i que facin visible la 
nostra idea d’infant, de mestra, d’educació i en definitiva d’intervenció.

A més d’aquest espai interior que anem cuidant i pensat tenim un pati magnífic que ens brinda de 
manera natural un escenari ric i estimulant per als infants, som molts els mestres que comptem amb 
aquest espai per enriquir, de vegades, les propostes del grup però no hem aconseguit, encara i del tot, 
fer d’aquest espai una prolongació de l’interior de l’escola que ens permeti fer a fora el que no cal fer a 
dins. Per a nosaltres encara “el pati” de l’escola serveix sobretot de lloc d’esbarjo durant 30 minuts 
cada dia per a tots els grups. Per com anem redefinint i reconstruint el model de la nostra escola notem 
com aquesta organització comença a entrar en contradicció amb el nostre plantejament. No ens 
agrada que sovint sigui un temps on pot costar acompanyar el joc dels infants, reconduir problemes, 
garantir un esmorzar saludable, recollir els materials sense pressa, garantir els torns dels mestres, 
tornar a les activitats de manera tranquil·la i relaxada... Som conscient que amb trenta minuts passen 
moltes coses, i a vegades, fora de la mirada i l'acompanyament de l'adult provocant situacions que es 
podrien evitar i d’altra banda, i tal com dèiem més amunt, volem estar a fora sempre que no calgui 
estar a dins, però estar-hi bé!
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Pensant i reorganitzant els espais interiors i exteriors perquè siguin llocs amb 
identitat, provocadors, amables amb les persones que hi viuen. Espais que 
convidin a la reflexió individual, a la conversa i als petits encontres, a 
l’exploració i a l'aprenentatge.

L'organització dels espais interiors i exteriors de l'escola, dels temps i dels 
materials són uns aliats per al canvi educatiu.
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http://www.salzburgglobal.org/topics/article/fellows-of-the-child-in-the-city-
health-parks-and-play-launch-salzburg-statement.html

Cal creure en un projecte de 
qualitat i per a tots 

http://www.salzburgglobal.org/topics/article/fellows-of-the-child-in-the-city-
health-parks-and-play-launch-salzburg-statement.html
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Imagen: ECOSIA

Processos participatius 
per a un canvi necessari

Una imatge com a metàfora del que significa la riquesa de la participació i 
recerca en comunitat.

Cada pedra és necessària. Tothom aporta per transformar realitats que ja no 
és un somni.
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Un somriure de complicitat davant dels canvis educatius 
on hi ha una corresponsabilització i implicació col·lectiva
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Moltes gràcies!

www.elsafareig.org
 www.elnousafareig.org 
El Safareig a Facebook

Carme Cols i Pitu Fernàndez


