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ELS PATIS OBERTS AL BARRI

▪ Servei municipal 0-99, que fa dels patis dels centres educatius de la ciutat
espais de lleure, educatius i compartits per a famílies, infants, adolescents,
joves i gent gran fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de
vacances escolars. Bé comú al servei de les persones. De Centre escolar a
Equipament de barri

▪ Igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés a l'educació en el temps de
lleure.

▪ Mirada Inclusiva, Intergeneracional i intercultural

▪ Obert a la comunitat.

Ecosistema educador.

Perspectiva comunitaria
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CONTEXT : CIUTAT JUGABLE- BARRIS JUGABLES- PATIS OBERTS

• El Pla del joc a l’espai públic amb l’horitzó 2030 pretén passar d’una 
ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable. 

• Objectiu: Millorar i diversificar les oportunitats de joc i activitat física a 
l’espai públic pels seus amplis beneficis tant per al desenvolupament i 
benestar de la infància i l’adolescència com per a la salut i la vida 
comunitària.

• Canvi de paradigma: Esdevenir una ciutat amb zones específiques de 
joc més diverses, creatives, accessibles i inclusives i posar l’urbanisme 
de tota la ciutat a disposició del joc.

• Projecte tractor: Obrir els patis escolars al barri

• Perspectiva comunitària: amb, per i des de la comunitat
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CONTEXT: CIUTAT JUGABLE- BARRIS JUGABLES
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ELS PATIS OBERTS AL BARRI – A QUI VA DIRIGIT?

D’accés lliure de qualsevol persona o entitat

• Infants i les seves famílies

• Adolescents i joves

• Gent gran

• Entitats i Associacions del barri

o del districte
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REQUISITS PER OBRIR UN PATI OBERT AL BARRI

▪ Conformitat de l’equip directiu i del districte.

▪ Accés directe des del carrer i sense barreres arquitectòniques.

▪ Accés al quadre de llums sense entrar al centre.

▪ Punt d’aigua.

▪ Quartet on deixar el material.

▪ Sense alarma al pati.

▪ Accés a lavabos directament des del pati.
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EQUIP PATIS

Referent
Direcció

d’Educació

Ajuntament
de Barcelona

Monitoratge

Coordinació

Dinamitzadors i 
dinamitzadores

Territorials

Suport a la 
coordinació
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AGENTS IMPLICATS i ORGANIGRAMA

DISTRICTES MUNICIPALS
Direccions de Serveis a les Persones

Tècnics Referents d’Educació
• Cooperació en la concreció del Pla d’acció

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Incidències Manteniment instal·lacions escolars

MOSSOS D’ESQUADRA –GUÀRDIA 
URBANA
Incidències en la convivència durant el servei

SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
• Coresponsabilitat educativa i difusió de les 

accions del programa

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i comunitat 
DIRECCIÓ D’EDUCACIÓ

CENTRES EDUCATIUS
DIRECCIONS I AFA

ENTITATS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS
Coresponsabilitat educativa i difusió de les accions 

del programa

Servei de 
Monitoratge

Dinamitzadors 
Territorials

Informació, seguiment i 
resolució d’incidències

Activitats de 
Dinamització 

Educativa

Ajuntament de Barcelona
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AGENTS IMPLICATS i ORGANIGRAMA

Impulsat des de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i 
comunitat de l’Ajuntament de Barcelona

• Districtes
• Consorci d’Educació de Barcelona 
• Equips directius i AFA dels centres educatius
• Entitats educatives i socials del Barri i de la ciutat
• Serveis i equipaments municipals de proximitat
• Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana 

*Avaluació del programa: Fundació Bofill
i Institut Infància i adolescència de Barcelona
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TASQUES QUE REALITZA L’EQUIP DE DINAMITZADORS

• Coordinació amb els/les referents i tècnics/ques municipals,
agents socioeducatius i diversos col·lectius.

• Establir canals de comunicació i treball coordinat entre els
diferents agents educatius dels barris.

• Dinamitzar el treball en xarxa d’agents educatius i socials del
barri.

• Connectar cada pati obert amb entitats i equipaments de
proximitat del barri, generant una activitat comuna. Vertebrar
amb diferents agents

• Coordinar amb l’equip del servei de monitoratge-mediació per
adequar la proposta de material educatiu d’acord amb les
necessitats detectades .

• Fer el seguiment dels Patis Escolars Oberts al Barri , de la gestió,
resolució i seguiment de les incidències que puguin sorgir.
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ROL DEL MONITORATGE

▪ Són els dinamitzadors/res i referents educatius i de proximitat
durant l’obertura del Pati Obert

▪ Persona vinculada al barri o a l’escola

▪ En cas contrari es cerquen monitors no vinculats al centre educatiu
amb un alt nivell d’implicació, responsabilitat i experiència laboral
en el camp educatiu.
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TASQUES QUE REALITZA L’EQUIP DE MONITORATGE

▪ Encarregar-se de posar en funcionament del Pati Obert .

▪ Bon funcionament del pati en general:

• Amb el material

• Amb la convivència amb els infants i els joves

• Amb la seguretat de la instal·lació i dels infants

▪ El monitor/a no realitza una tasca de cura de l’infant o mainadera. En cap
moment el monitor és responsable de ningú.

▪ Observador/a actiu de les dinàmiques per a fer propostes de joc o
organització. Connector Escoles-infants/Joves-Barri-famílies. Recollida
d’usos.
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AMB QUI CAL TREBALLAR EL PROGRAMA?

Equip directiu i l’AFA/AMPA del centre

• L’equip directiu ha d’estar d’acord amb l’obertura del seu pati. Les
escoles més participatives són aquelles on l’equip directiu està molt
implicat i pren consciència del paper social que pot realitzar l’escola
fora del propi àmbit educatiu.

• La implicació de l’AMPA/AFA esdevé un factor determinant a l’hora
de donar més sentit i potència al Pati Obert.
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EL PAPER DELS DISTRICTES I EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE 
BARCELONA

▪ Districte: Demanda i acompanyament inicial i de seguiment

durant el desenvolupament del programa. Facilita en treball

comunitari amb entitats i equipaments de proximitat

▪ Consorci d’Educació de Barcelona: Responsables de la gestió

dels centres educatius de Barcelona. Especialment pel que fa

a les qüestions relacionades amb la neteja i manteniment

dels espais emprats pel Pati Obert.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL BARRI O DISTRICTE

Amb i des de les associacions i entitats del barri treballem 
col·laborativament per un BARRI EDUCADOR:
Ens Coneixem, Reconeixem i Connectem. Qui falta?

Què fem? 
• Presentació del programa. Escolta activa

✓ Coproduir propostes
• Participació en el programa:

✓ Utilització del Pati Obert per les seves activitats (assajos, 
trobades de caus, ...) i per donar a conèixer l’activitat

✓ Co-crear propostes per  dinamitzar els Patis Oberts
Què aconseguim?
✓ Cohesió i inclusió: permeabilitat dins–fora
✓ Generació de projectes comuns
✓ +Benestar i corresponsabilitat
✓ Musculatura de barri: apoderament col·lectiu
✓ Reforç Ecosistema educador del barri
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PUNTS FORTS PROGRAMA PATIS OBERTS AL BARRI

▪ Treball conjunt amb cada Districte: musculatura de barri

▪ Treball amb agents educatius de barri:

▪ Taules d’infància

▪ Projectes comunitaris

▪ Entitats i associacions

▪ Equipaments de proximitat

▪ Dimensió col·laborativa i comunitària del programa. Entitats i
associacions

▪ Col·laboració i coordinació amb les AFA i direccions dels centres
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ASPECTES QUE CAL FER UN ESPECIAL SEGUIMENT

▪ Fer un seguiment amb les direccions i AFA dels centres
educatius.

▪ Col·laboració amb entitats i equipaments de proximitat
properes.

▪ Comunicació externa. Pla estratègic de comunicació.

▪ Manteniment i neteja dels patis. Abans i després de l’ús.

▪ Avaluacions participades amb els agents participats.
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RECURS EDUCATIU: LES MALETES PEDAGÒGIQUES

▪ Conjunt de material lúdic i educatiu per dinamitzar els patis oberts:
Inclusiu, coeducatiu, intergeneracional i intercultural.

▪ Cocreació del material amb els usuaris i usuàries del pati.

▪ Lliure utilització per a infants i joves i per a les seves famílies

▪ Material adaptat al perfil dels usuaris i les usuàries del pati a proposta
del centre educatiu, monitor del pati i diversos agents educatius que
interactuen en el pati.

▪ La maleta està sempre al centre educatiu i es comparteix amb ells.



Patis oberts al barri– gener 2022

NORMATIVA PATIS OBERTS

▪ En general, es segueixen las normes que tenen al centre educatiu.

▪ Cada centre té unes normes diferents. A les reunions d’inici de
curs es pacten les normes.

▪ Normes generals:
• No poden accedir els menors de 14 anys no acompanyats sense

l’autorització del seu pare, mare o tutor/a legal.
• No es pot fumar.
• No es pot accedir amb animals domèstics
• Es recomana no accedir al pati amb menjar i begudes.
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10 IDEES FORÇA PATIS OBERTS 

1. Optimitzar l'ús dels centres escolars potenciant la seva vessant
educativa i comunitària, fent possible un ús del pati entre els col·lectius
i/o activitats que es puguin realitzar sense interferències, afavorint la
seva interrelació.

2. Afavorir sinergies amb el territori proper de cada ciutadà i permetre
gaudir i tenir cura de l’espai proper, de l’espai conegut i poder crear
entre tothom un espai comú.

3. Potenciar el paper dels Patis Escolars Oberts al Barri en les dinàmiques
de barri, especialment en els barris d’actuació preferent.

4. Incrementar el treball en xarxa i potenciar la dimensió col·laborativa i
comunitària del programa a nivell de barri.

5. Potenciar el paper de les AMPA, AFAs en les diferents fases de la
implementació del programa.
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10 IDEES FORÇA PATIS OBERTS 

6. Incorporar la mirada de l’infant i l’adolescent en les diferents activitats,
tant en el disseny com en l’avaluació i revisió del programa.

7. Promoure relacions intergeneracionals i activitats inclusives que
permetin accedir a les dinamitzacions educatives a totes les infàncies i
els i les joves.

8. Fomentar el treball dels valors i actituds de respecte, cooperació, esforç
i responsabilitat dels infants i adolescents

9. Fomentar des del joc lliure i compartit com a font d’aprenentatge
personal i col·lectiu la convivència i la cohesió social i transmetre valors
com la cooperació, el treball en equip i la solidaritat entre tots els
participants.

10. Fer possible la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés a l'educació
en el temps de lleure.
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PATIS ESCOLES BRESSOL
• Adreçat exclusivament a infants fins als 6 anys.

• 4 escoles bressol amb mati obert

• Horari d’obertura dels patis de bressol dissabte, de 10 a 13 hores

Biblioteques de Barcelona ha participat en l’elaboració de la programació
d’activitats infantils amb el nom de “Lletra petita als patis oberts”, en
col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. S’ofereixen
també lots de llibres per als petits lectors per donar la possibilitat de llegir-los
durant l’estona d’obertura dels patis.
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DADES PATIS ESCOLARS

▪ A Barcelona actualment tenim 56 patis oberts repartits pels 10 districtes 
de de la ciutat. 

▪ Amb un equip de 1 coordinador, 4 dinamitzadors i 38 monitors treballant 
als patis. 

▪ Es garanteix l’obertura dels patis oberts durant el curs escolars 
(d’octubre a 27 de juny).

▪ Del 28 de juny al 31 d’agost, obertura diària (de dilluns a diumenge), com 
a mínim dels 11 refugis climàtics, repartits  per tots els districtes de la 
ciutat.
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PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI
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• PROJECTES QUE SUMEN

+ Verds i naturalitzats
+ Coeducatius
+ Comunitaris
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ELS REFUGIS CLIMÀTICS

Intervencions a onze escoles amb les mesures següents:

▪ Mesures blaves: Incorporació de punts d’aigua.

▪ Mesures verdes: Espais d’ombra i vegetació.

▪ Mesures grises: Actuacions sobre los edificis para
millorar-ne l’aïllament.
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TRANSFORMEM EL PATIS ESCOLARS

És un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a través del Consell
Educatiu de Barcelona (CEMB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), amb
col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

L’objectiu és que els espais d’esbarjo i joc d’educació infantil, primària, instituts
escoles i centres d’educació especial barcelonins esdevinguin més naturalitzats,
això és, espais exteriors més verds, coeducatius i comunitaris.

Transformar els patis i espais exteriors de les escoles per al joc i l’educació a l’aire
lliure és un projecte tractor previst en el Pla del joc a l’espai públic per avançar cap
a una ciutat jugable

Tres eixos:

• Naturalització i sostenibilitat
• Joc, activitat física i activitat esportiva
• Projecte educatiu de pati, orientacions pedagògiques
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PER ACABAR  ...

https://www.youtube.com/watch?v=CFSReDtkZE8

https://www.youtube.com/watch?v=CFSReDtkZE8


Moltes gràcies!

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-
oberts-al-barri


