Projecte

Construïm el pati
que volem!
2021-2023

Què es?
Procés participatiu per al disseny i construcció del pati de l'Escola 9 Graons

Què es?
Procés participatiu per al disseny i construcció del pati de l'Escola 9 Graons

Per què ho fem?
Volem un pati que:

•Potencïi el desenvolupament i l’aprenentatge
•Equilibri les distintes necessitats de tots els infants
•Sigui un espai sostenible i saludable
•Tota la comunitat senti com a seu

Què farem?
Procés participatiu per reflexionar sobre els patis escolars:
•Quines són les noves tendències en patis escolars?
•Què vol dir transformar un pati de forma participativa i coeducativa?

Procés participatiu per analitzar el pati:
•Com és el nostre pati?
•Com hi “juguen” els nostres infants?
•Quines propostes pedagògiques tenim ara?

Procés participatiu per dissenyar el pati que volem:
•Què volem que hi passi al pati? Com volem que els infants l’habitin?
•Què podem tenir?

Amb l’impuls i
lideratge de
l’equip motor del
projecte: Escola +
AFA

Amb les propostes i
validació del claustre i
direcció del centre

Amb recursos de
subvencions i
activitats de
finançament

Amb els infants com a
protagonistes, per compartir
idees, entendre com s’utilitza
el pati i pensar propostes

Com ho farem?

Amb la
participació,
implicació de les
famílies

Amb l’acompanyament
d’un equip expert

Amb les aportacions del
personal de monitoratge
i extraescolars
Amb el suport i
recursos de les
administracions
públiques

Calendari i activitats previstes

2020-2021

Fases i objectius:
•Consolidar el grup motor i
identificar els agents implicats
Organització •Formar-nos
i Reflexió •Definir metodologies i activitats
•Fer difusió del projecte

FASE 1

2021-2022

FASE 2
Anàlisi

•Fer un diagnòstic participatiu del
pati

FASE 3
•Traçar línies estratègiques
Propostes •Definir propostes

2022…

•Presentar el projecte final

Actuacions:






Selecció equip expert d’assessorament extern
Preparació de la mirada: patis coeducatius
Tallers de formació equip motor
Definició i planificació conjunta de mètodes i activitats
Sessió participativa de conclusions amb tota la comunitat






Observacions i anàlisi tècnic del pati
Debats a classe sobre usos i valoració d’espais
Sessions de treball amb equip motor i claustre escola
Informe de conclusions a tota la comunitat








Sessions participatives d’idees i propostes
Validació de les propostes
Projecte executiu
Pressupost d’actuacions
Priorització i planificació de l’execució
Presentació del projecte comunitat i administració

EXECUCIÓ:AUTOCONSTRUCCIÓ + CEB(PROFESSIONALS)

Pressupost estimat
Fase:

Costos previstos:

FASE 1
Organització
i Reflexió

FASE 2
Anàlisi

• 100,00€ - Adquisició material fungible

Any 2021
1.760,00€ a 2.270,00€

• 2.170,00€ - Assessoria tècnica externa
o
o
o
o
o

880,00€ - Assessorament tècnic inicial
600,00€ - Formació
280,00€ - Acompanyament i preparació tallers
235,00€ - Dinamització tallers
175,00€ - Anàlisi i informes

• 150,00€ - Lloguer material jornades
• 300,00€ - Adquisició material fungible

FASE 3
Disseny

Any 2022
2.300,00€ a 5.750,00

• 300,00€ - Despeses en alimentació jornades
• 5.000,00€ - Assessoria tècnica externa
o
o
o
o

 Segons el nivell d’assessorament contractat
 Estimació amb preus referència de les propostes rebudes

1.120,00€ - Acompanyament i preparació tallers
550,00€ - Anàlisi i informes
830,00€ - Dinamització tallers
2.500,00€ - Projecte arquitectura

Selecció d’equip expert d'acompanyament

Gràcies!
Si teniu dubtes, inquietuds, idees, suggeriments ...
Escriviu-nos: pati9graons@gmail.com

