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Tel. 977 600508 
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INTRODUCCIÓ 

L’Escola Enxaneta està situada al casc antic de la ciutat de Valls, en un antic convent, el 
Convent del Carme, que al llarg de la seva història, que s’inicia a finals de l’Edat Mitjana, ha 
sofert successives modificacions. És seu de la nostra escola des del l’any 1972, tret d’un 
període de nou cursos (2005-2006 a 2013-2014), que es va estar rehabilitant. 

Actualment, i des del curs 2014-2015, l’escola torna a estar al convent del Carme. 

Té el privilegi de combinar d’una manera harmoniosa i equilibrada la part funcional de l’edifici 

amb la part històrica i patrimonial del convent.  

Conserva al claustre unes pintures medievals, la porta d’entrada a la sala capitular, el 

refectori, la capella amb relleu adossada al claustre i finestres amb decoració medieval.  

Tots aquests elements donen un aire singular a l’edifici i  eines als mestres per educar als 

infants en la sensibilitat artística i el respecte al Patrimoni. 

L’escola disposa d’espais suficients per a desenvolupar les tasques educatives.  

A part de les aules, comptem amb un gimnàs i una sala d’actes, que tot i ser de l’Ajuntament, 

en podem disposar sempre que vulguem.  

A més hi ha un espai encimentat que es fa servir de pista de futbol i de bàsquet. A un costat 

de la zona de ciment hi ha un petit espai amb sauló. 

 

Aquest curs 16-17 hem inicia un nou camí, amb un nou equip directiu implicat en un projecte 

d’escola que té en compte el benestar de la criatura, de l’adult i amb un entorn, interior i 

exterior, que afavoreixi i estimuli els aprenentatges. 

 

La nostra comunitat educativa, aquest curs 16-17, està formada per 226 nens i nenes, un 

claustre de 15 mestres, 1 tècnica d’educació infantil, 1 vetlladora, 1 administrativa, 1 

conserge, 4 acompanyants de menjador, 2 cuineres i l’Ampa. 

 

 
Façana exterior de l’escola 
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Claustre del Convent del Carme – Escola Enxaneta 

 

Espai exterior - Pista 
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Espai exterior - Pista 
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JUSTIFICACIÓ 

 

A partir de les inquietuds dels infants, del claustre i de l'Ampa vam veure la necessitat de fer 

un canvi en el nostre espai exterior.  

Fa dos curs que vam tornar a la seu de l’Escola Enxaneta, que havia sofert una profunda 

rehabilitació i ens vam trobar amb un espai exterior poc estimulant, molt gris, amb molt de 

ciment, amb dues pistes de bàsquet i una zona de sauló totalment erma.  Al voltant de la pista 

hi ha uns parterres amb uns arbres encara molt joves.  

A partir de l’observació de l’acció de la criatura en l’espai exterior, de la vivència i de 

d’inquietud de l’adult i de les famílies, en un espai gris, amb poc mobiliari, amb manca 

d’ombra, poca vegetació  vam veure la necessitat de fer una transformació en aquest espai.  

Aquest plantejament de  transformació ens va fer repensar el pati que volíem, un entorn 

natural ric i estimulant, un espai harmònic, saludable on hi hagi zones de vegetació, materials 

naturals, on s’hi pugui dur a terme una educació integral, el creixement personal dels infants, 

el gust per l'estètica, la cura, el manteniment i el respecte pel medi ambient.  

Volem oferir-lo com a espai d'aprenentatge, de joc, de recerca d'investigació, sensorial, de 

tranquil·litat i benestar.  Amb aquesta idea es pretén satisfer les necessitats de tot l’alumnat 

de l’escola. 

El nostre centre, segons el projecte dissenyat pel Departament, consta de dues zones 

d’esbarjo. La zona d’infantil està situada al claustre del convent i la zona de primària a la pista 

de ciment i voltants. El claustre que hi ha al centre és patrimoni de la ciutat, aquest fet va 

comportar que aquest espai sigui utilitzat per a realitzar activitats en petit grup, estudi de 

l’edifici, explicar contes...  Amb converses amb l’Ajuntament es va arribar a l’acord que ens 

cedien un espai, adjacent a la pista de ciment, com a zona exterior d’educació infantil. Aquest 

espai no estarà preparat per utilitzar-lo fins el curs 17-18. 

 

Aquest curs iniciem la transformació de la zona de primària, que també es fa servir per a Ed. 

Infantil (1a FASE DEL PROJECTE). El proper curs iniciarem l’adequació de la zona d’educació 

infantil  (2a FASE DEL PROJECTE).  
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Vista aèria de l’edifici de l’escola. 

1a. Fase. Iniciada el curs 2016-2017 (veure plànol a l’annex) 

2a. Fase. S’iniciarà el curs 2017-2018 (veure plànol a l’annex) 

 

Planifiquen crear un espai lúdic i d’aprenentatge del medi natural tenint en compte el que 

necessiten els infants d’aquestes edats. 

El Projecte de l’espai exterior s’elabora dins del marc de referència del Projecte Educatiu del 

Centre. 
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OBJECTIUS 

1. Millorar les possibilitats de l’espai exterior de l’escola. 

- Acotar espais  temàtics en la zona de sorra i en una part de la zona de ciment: zona 

de joc simbòlic, circuits d’aigua, zona de desnivells, zones de reunions/petits grups, 

zona de l’hort i del jardí. 

- Redissenyar les zones de vegetació de l’espai: zona de plantes aromàtiques, 

arbustos i hort de temporada 

- Estudiar diferents possibilitats d’ombra: tendals, pèrgoles i arbres. 

2. Vetllar  la seguretat de l’espai. 

3. Afavorir l’ús de l’espai exterior com un espai més d’aprenentatge: 

- Observar directament els canvis que ens ofereix la natura. 

- Desenvolupar activitats d’aprenentatge. 

- Experimentar en l’espai proper. 

- Afavorir les relacions personals, adults i criatures. 

- Gaudir de les oportunitats de l’espai. 

4. Mantenir l’espai en bones condicions: 

-  Cuidar i regar les plantes. 

-  Revisar el bon estat dels estris  i dels materials. 

- Vetllar per l’endreça i la neteja. 

5. Potenciar el vincle amb l’entorn: 

- Acompanyar la criatura en el dia a dia en l’espai exterior, afavorir el vincle perquè 

se sentí seu l’espai 

6. Revisar constantment el projecte. 
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MEMÒRIA DEL PROCÉS 

 

Per a poder tirar endavant la idea fer de l’espai exterior un espai també d’aprenentatge i 

creixement de les criatures, vam veure la necessitat d’organitzar-nos i de fer partícips a tota la 

comunitat educativa.  

- Vam crear una comissió formada per pares, mares i mestres de l’escola.  

Les persones que formen la comissió són: Jordi Fises i Josep Puigjaner (pares de 

l’escola), Ramon Farré (president de l’ampa), Alícia Mateu (arquitecte), Pilar Manzano 

(coordinadora d’educació infantil i mestra de l’escola) i Rosa Catà (Cap d’estudis i 

mestra de l’escola). 

- Tot el claustre vam arribar a l’acord de  tirar endavant la transformació. 

- Els tutors van implicar als alumnes a través de l’assemblea de classe. 

- L’assemblea de classe va aportar diverses idees per fer créixer l’espai. 

- Vam informar a les famílies, amb una circular, i els hi vam demanar la seva 

col·laboració amb les seves idees i propostes. 

- Vam informar als responsables de l’Ajuntament. 

- Vam informar al Sr. Inspector d’Educació. 

 

Les accions de la Comissió de l’espai exterior (1a FASE) 

- Primera reunió 15/11/16. Creació de la Comissió, pluja d’idees, visita a l’espai... 

- 23/11/16. Segona trobada amb la Comissió. El nostre objectiu prioritari, tenint en 

compte les aportacions d’adults i de criatures, va ser fer més habitacle l’espai de sauló: 

joc simbòlic, taules, cadires, diferents circuit amb troncs... 

- 26/11/16. Alguns membres de la comissió va assistir a una jornada de formació amb 

l’equip del Safareig. Al finalitzar la sessió ens van desplaçar al centre i allí ens van 

donar idees de com transformar l’espai. 

Posteriorment la Carme Cols ens va posar en contacte amb l’Inara per assessorar-nos 

amb el tema dels arbustos més adequats pel nostre espai. 

- Finals de novembre. Presentació a la crida  Hack the school. 



Projecte de millora de l’espai exterior de l’Escola Enxaneta  
 

12 
 

- 18/12/16. 1a. Jornada familiar de millora de l’espai exterior de l’escola. Adequació 

d’una zona per a joc simbòlic, recorregut en troncs, col·locació de les jardineres per 

l’hort. I esmorzar compartit. 

 

Cartell de la 1a. Jornada d’espai exterior 
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- 7/2/17. Reunió de la comissió. Després de fer un estudi dels tipus d’arbustos més 

adequats i tenint en compte les recomanacions que fa el departament d’ensenyament 

decidim el tipus d’arbustos que volem. Acordem que demanarem pressupostos. 

A prop de l’espai del joc simbòlic acordem de muntar un jardí vertical, amb palets de 

fusta, de plantes aromàtiques. Ens trobem amb la necessitat de tenir un parell de 

punts d’aigua per tirar endavant el projecte del jardí i de l’hort. 

En aquesta sessió el president de l’AMPA s’incorpora a la comissió de treball de l’espai 

exterior. Aprofitem per organitzar la 2a. Jornada familiar de treball  a l’espai exterior.  

Contactem amb l’ajuntament pels punts d’aigua. 

- Durant la setmana del 13/2/17 la brigada de l’Ajuntament van deixar preparada la 

instal·lació del dos punts d’aigua.  

  

 

- 18/2/17 Jornada de formació del projecte Hack the school al MACBA 
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Les dues mestres de l’escola i l’arquitecte. 

 

- 19/2/17 2a. Jornada familiar de millora de l’espai exterior de l’escola. Col·locació de les 

jardineres de l’hort, i amb un parell de taules de fusta de pícnic vam delimitar el que és 

l’aula de natura. 

 

 

Construcció d’una zona de diferents desnivells amb troncs. 

Jardí vertical i plantada d’arbustos als parterres del voltant de la pista. 

Vam acabar la jornada amb una dinar de germanor. 
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- Març 2017 Accions de les criatures a l’espai exterior. 

  

Plantada d’aromàtiques Cartellets amb el nom 

  

Treball a l’aula de natura Regant les plantes 
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Plantant les maduixeres Regant els arbustos 

 

- Trobada de la comissió amb el regidor de l’ajuntament. Presentació de la cessió d’un 

nou espai exterior (2a. FASE) 

 

 

- Durant la primera setmana de març a la revista de l’escola, la KonTiki, que va adreçada 

a totes les famílies. S’hi va publicar a la secció “Aquesta escola la fem entre tots...” 

l’article “transformant el pati exterior”.  

- 7/3/17 Aportació de terra per l’hort, per part d’unes famílies. 

 

 



Projecte de millora de l’espai exterior de l’Escola Enxaneta  
 

18 
 

- Dissabte 1/4/17 unes famílies van adequar el petit jardí que tenim a l’entrada de 

l’escola: plantada d’un llorer i unes margarides. 

 

 

- Durant les vacances de Setmana Santa uns pares i l’arquitecte van fer la solera amb 

ciment on anirà instal·lada la font. 

 
 

Preparant el terreny per instal·lar la font 
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- 3/5/17. Reunió de la comissió per a preparar la 3a. Jornada de treball 

- 5/5/17 Col·locació de la font amb manxa.  

- 14/5/17. 3a Jornada de treball a l’Espai Exterior 

 

 

- Futures revisions. 

- Curs 2017/2018 2a. FASE DEL PROJECTE.  

Està previst iniciar la 2ª FASE en el moment en que l’ajuntament acabi d’adequar 

l’espai que ens cedeix, un espai adjacent a la pista esportiva.  Serà el proper curs quan 

iniciarem aquesta 2ª FASE. 
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ANNEX 

Plànols 1a. FASE. 
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Foto 1 Foto 2 

  

Foto 3 Foto 4 

  

Foto 5 Foto 6, 7 i 9 

  

Foto 9 Foto 10 
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Les criatures en l’espai exterior  
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Plànol 2a. FASE. 
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