
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Barcelona, 17 de novembre  2020, 15.15h  
Reunió comissió mixta patis  

 
Hi assisteixen:  
 
 Marta Rubio Tartera ( directora) , Àlex Calafell ( sector mestres) Lorena Ballester com a 
membres de l’AFA, Maite Rico , Sandra Bernal, Txell Dalmau i Veronica Arregui ( sector 
famílies) Mamem i Silvia ( globus vermell)  
 
 

En primer lloc fem una presentació dels membres de la comissió i també de la Mamem i la 

Sílvia dos arquitectes del globus vermell que assisteixen a la reunió per donar-nos algunes 

indicacions en tot el que fa referència al projecte de patis.  

Jo com a directora presento el projecte que vam elaborar el curs 19-20 per tal de començar 

a fixar objectius i saber d’on partim i cap a on podem caminar.  

Els hi explico que des de l’escola assumirem la construcció del rocòdrom al pati del costat del 

gimnàs fent servir l’aportació econòmica que ens dóna escoles + sostenibles.  

Per altra banda pregunto a la representant de l’AFA quina serà l’aportació econòmica que 

ens podran fer per tal d’anar establint un ordre de priorització en les actuacions a fer. La 

Lorena ens manifesta que no sap quina serà aquesta aportació que en la propera junta de 

l’AFA ho consultarà i ens informarà.  

També els hi explico que el proper 19 de novembre farem la recollida de compost i que un 

cop el tinguem iniciarem el camí d’aprenentatge científic de comunitat de mitjans dedicat  a 

donar vida i mantenir el jardí vertical del pati de primària. Al pati d’infantil ja s’ha iniciat 

aquesta tasca.  

Un cop explicat el nostre projecte des de globus vermell ens expliquen com hauríem 

d’enforcar el projecte i cap a on hauríem de caminar. Nosaltres hem fet un projecte a petita 

escala tenint present que com a escola i comunitat educativa podem assumir actuacions 

petites especialment perquè no disposem d’una quantitat molt gran de diners. Totes les 

actuacions que es van plasmar en el projecte són viables però des de globus vermell ens 

recomanem que fem un projecte de transformació completa dels patis mirant més enllà on 

el pati estigui contemplat com el què és ,un espai més d’aprenentatge, i on es contempli una 



modificació a gran escala, on hi consti el pressupost, on demanarem o podem demanar 

finançament etc.  

Ens parlen de les cobertes verdes i ens mostren alguns dels treballs que elles han realitzat en 

alguns patis escolars perquè veiem del que es tracta una transformació completa de l’espai.  

Acordem com a comissió que està clar que hem de refer el projecte i fer-ne un que 

contempli aquest treball a gran escala i amb una perspectiva de futur temporitzant els 

cursos i les actuacions que es faran, però que per altra banda no deixarem de fer aquelles 

petites modificacions que ja ens permetin anar donant un aire diferent als nostres patis.  

Així que decidim que ens tornarem a reunir per donar vida aquest projecte però que abans 

ens documentarem amb una bibliografia que ens passaran des de Globus Vermell.  

Deixem constància que aquest primer trimestre les actuacions que farem seran :  

1. Col·locació  del rocòdrom per part de PETIT MIKU 

2. Donar vida al jardí vertical 

3.  Preparació i posada en marxa de les bibliopatis  

4.  Demanarem a la comissió de materials que pugui elaborar els sofàs amb pal·les i 

coixins per construir aquest espai tranquil de lectura tant al pati d’infantil com al de 

primària.  

5. Renovació dels jocs de pati i compra d’una caseta exterior per guardar-los.  

 

També els informo que a través d’escoles + sostenibles ens hem apuntat al projecte de 

refugis climàtics perquè ens tinguin en compte quan hagin de decidir noves escoles per 

formar part d’aquest projecte.  

La Maite Rico explica que creu que els alumnes han de tenir un paper rellevant en 

l’elaboració del projecte i la transformació . Li explico que ells tindran un paper molt 

important per descomptat ja que són els que viuen en primera persona aquest espai i que a 

través de les tutories i les posteriors reunions de delegats que realitzen amb mi anirem 

recollint les seves idees, suggeriments etc. per incloure-ho dins del projecte.  

 

 

 

 

 

 



 

Des de globus vermell m’envien la bibliografia que faig arribar a tots els membres de la 

comissió per tal d’anar mirant i llegint de cara a la propera reunió que realitzarem el dia 16 

de desembre a les 15.15h via telemàtica en principi si no hi ha cap canvi en el nombre de 

persones que es poden reunir en l’àmbit laboral.  

Sense cap tema més a tractar finalitzem la reunió a les 16.05h.  

 

Marta Rubio Tartera 

Directora del Centre 

 


