La transformació dels
patis de les escoles en
espais verds
Jornada tècnica
CASTELLAR DEL VALLÈS, 27 d’octubre de 2018
Presentació
D’uns anys ençà, a Catalunya hi està
havent una revolució dels patis a les
escoles. Molts centres educatius volen
transformar els patis de paviments
durs i llisos en espais més verds i
estimulants.
Com que una gran majoria dels patis
escolars del país van ser volgudament
dissenyats com a uniformes i sense
vegetació, aquests projectes solen
afrontar una sèrie de reptes tècnics
agronòmics que es repeteixen en
molts dels casos. Això hi fa necessari
un treball professional interdisciplinari
que inclogui també la participació dels
professionals dels espais verds, si no
volem que aquests enjardinaments
(petits o grans) fracassin, deixant
aquesta revolució en una moda de
canvis d’imatge a curt termini.
Aquesta
jornada
s’adreça,
principalment, als professionals de
l’educació que emprenen processos
de transformació dels seus patis, i en
ella
repassarem
les
dificultats
tècniques que es donen en aquests
projectes per a plantejar solucions
duradores, des del punt de vista de la
selecció de plantes fins als tipus
d’enjardinaments.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Mª Antònia Puig. Regidora d’Educació de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès.
Sra. Montse Martín. Centre de Recursos Pedagògics del Servei
Educatiu del Vallès Occidental VIII.
10.00 h La revolució dels patis a Catalunya
Sra. Bet Madera. Mestra i psicopedagoga.
10.45 h Plantejaments i reptes agronòmics de la transformació dels patis
en espais verds
Sr. Carles Palau. Professor de jardineria de l’INS Castellar i membre de
Viver Tres Turons.
11.30 h Pausa
12.00 h Normatives aplicables als patis d’escoles
Sr. Pitu Fernàndez, mestre, pedagog i membre d’El Safareig.
12.30 h Experiències de transformació dels patis en diverses escoles
Sra. Mamen Artero. El Globus Vermell i representant de l’associació
Patios Habitables.
Sra. Cristina Pons. Escola Vall de Néspola (Mura).
Sr. Carles Gràcia. Els Pinetons (Ripollet).
Sr. Daniel Molina. AMPA La Trama (Sabadell).
13.45 h Conclusions finals
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Viver Tres Turons
Camps de Mas Olivet, s/n (Sant Feliu del Racó) – ctra. BV-1249 km 10,8
(entrant a St. Feliu per la segona sortida en direcció a St. Llorenç Savall)
Mireu la ubicació a: http://www.vivertresturons.com/contact
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
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Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del correu de Viver Tres
Turons a l'atenció de la Sra. Marta Busquets (A/e: info@vivertresturons.com Tel.: 655621642).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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