
JORNADES FAMILIARS  "TRANSFORMACIÓ DEL PATI DE LA TRAMA"
Tallers familiars

Dates   I jornada, 25 de novembre 2017
  II jornada, 27 gener 2018
  III jornada 24 febrer 2018

Horari 10:00 – 14:00h
Metodologia Jornada participativa + sessió teòrica
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell 

El projecte de "Transformació del Pati de l’Escola" va més enllà de la intervenció arquitectònica o física de
l’espai.  Tenint  en compte els  principis  de la  permacultura  (cura  de la  terra,  cura  de les  persones  i
repartiment equitatiu dels excedents) el projecte fa un lectura més àmplia de la intervenció intentant
treballar en la introducció de la natura a l’espai, la implicació de la comunitat educativa de l’entorn i el
repartiment o aprofitament col·lectiu del nou sistema generat.

La introducció de vegetació i elements naturals a l’espai pretén la naturalització del pati per aconseguir
condicions  tèrmiques  més  favorables,  un  espai  més  ric  en  textures,  materials,  usos...  que  propiciï
l’aprenentatge autònom dels infants.  Les noves condicions de l’espai comportaran noves situacions,
nous reptes i noves responsabilitats enfront a la natura que caldrà mostrar. La millor manera de respectar
i gaudir d’un espai és fent-lo un mateix. La consciència i respecte de l’espai es formen amb la implicació
personal i la construcció física de l’espai.

La transformació del pati de l’escola és un projecte que es treballarà al llarg de l’any lectiu a través de les
aules però també amb les famílies. La implicació de tota la comunitat escolar és bàsica per l’èxit de la
intervenció. El projecte pretén que la comunitat es faci seu l’espai d’esbarjo, fent ús d’ell transformant-lo i
cuidant-lo per fer-lo crèixer, gaudir-lo i mantenir-lo al llarg dels anys.

Així doncs es proposen 3 jornades familiars entorn al projecte pati al llarg de l’any per anar transformant
l’espai  de manera col·lectiva, per  donar a conèixer les diferents  fases o avenços del projecte,  i  per
celebrar les trobades comunitàries. Les jornades tindran aquest triple objectiu, donant molta importància
a la part divulgativa o informativa.



CRONOGRAMA PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DEL PATI

Les característiques de l’obra a executar referents a la intervenció principal, comporten la seva execució
en època de vacances escolars, per termes de seguretat i per no interferir en les dinàmiques internes de
l’escola. Així doncs el millor moment per realitzar el gruix de l’obra seria del 23 de desembre al 7 de
gener, ambdós inclosos. Durant aquest període es pretén la modificació topogràfica del pati així com la
preinstal·lació del sistema de reg, amb el dipòsit d’aigües pluvials col·locat.

El següent pas serà la producció i col·locació de les dues línies de jardineres, fet per un professional
especialitzat, col·locació que es durà a terme fora de l’horari lectiu durant el mes de gener. 

Un cop preparada la modificació topogràfica es procedirà a l’obertura de la porta que unirà els dos
nivells de pati. Durant una setmana es deixarà que els nens facin ús de l’espai i vagin marcant les noves
circulacions dins l’escola. L’observació dels seus moviments, necessitats i preferències determinarà la
distribució de la plantació prevista.

Per  a  la  plantació  es preveu una altra  jornada familiar,  pràctico-teòrica  on s’explicaran les  espècies
autòctones escollides per a ser plantades i es procedirà a fer-ho segons projecte a seguir.

Durant les vacances de Setmana Santa del 24 març al 2 d’abril, es preveu la col·locació del tendal, tot
aprofitant les vacances escolars.

A  l’abril  aprofitant  l’inici  del  bon  temps  després  d’uns  mesos  d’ús  del  pati  modificat  es  preveu  la
realització del darrer taller on nens i adults treballaran en la construcció de petits recipients o canals de
fusta que poden servir pel joc de l’aigua o el sorral. 

Després de Setmana Santa i coincidint amb l’inici de la primavera es preveu la celebració de l’execució
del projecte pati així com l’aniversari de l’escola.

NOVEMBRE DESEMBRE GENER ‘18 FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

a/ Direcció facultativa de l’obra topografia jardineres plantació tendal

b/ Sessions de treball participatives

    Taller murs sostenibles x

    Taller associat jardí x

    Taller plantació x

c/ Celebració projecte / aniversari



I JORNADA FAMILIAR PATI  - MURS SOSTENIBLES
Taller familiar

Data dissabte, 25 de novembre 2017
Horari 10:00 – 14:00h
Metodologia Jornada participativa + sessió teòrica
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El globus vermell + Viver tres turons

Aquest  primer  taller  ha  de servir  per  començar  a  mirar  el  pati  amb altres  ulls,  per  entendre que la
transformació  d’aquest  s’inicia  amb  la  col·laboració  de  tots.  La  jornada  comptarà  amb  un  sessió
informativa o divulgativa del projecte i dels principis de la permacultura.

METODOLOGIA

La jornada constarà de dues parts ben diferenciades, una teòrica i una altra pràctica.
A la primera part teòrica i introductòria es pretén donar a conèixer el projecte de Transformació del Pati a
tota la comunitat educativa, tant la part de disseny com el calendari previst de les actuacions, per tal que
tots es sentin partícips de la transformació. 

Seguidament es passarà a presentar el projecte "murs sostenibles", allò treballat des de l’escola i el que
s’executarà  durant  la  jornada a  la  part  pràctica  del  taller.  Un professional  especialitzat  explicarà  les
característiques de les plantes que conformaran el mur verd.

A continuació es passarà a la part pràctica, on els participants manipularan els plafons que conformaran
el mur i plantaran les espècies previstes.
El material per a dur a terme l’activitat s’haurà preparat amb anterioritat, així com el penjat de les guies
pels plafons.

10:15 h Benvinguda
10:30 h Presentació Projecte Transformació Pati + Jornada Murs sostenibles
11:30 h Inici plantació mur verd
13:30 h Penjada  plafons mur verd
14:00 h Cloenda
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M. Carmen Artero, arquitecta
Nau Ivanow, carrer Hondures 28-30, 08027, Barcelona
+ 34 679 669 232 | info@elglobusvermell.org
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novembre  2017
Adequació pati
Escola La Trama

C. Estrella,5
Sabadell 08201

Escola pública La Trama
AMPA La Trama mur sostenible

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA

DEFINICIÓ TÈCNICA

Subjecció
Guies

Reg
Circuit principal
Derivació individual

VEGETACIÓ

X Designació mòdul

Espècies vegetals escollides
30 Falzia / Folguerola, Adianthum
80 Heura, Hedera helix
80 Heura de terra, Glechoma hederacea
20 Falguera full de cuir, Rumohra adiantiformis
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