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Full de ruta per a...
OBRIR ELS PATIS ESCOLARS 
COM A CENTRES 
COMUNITARIS DE BARRI
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Aquest document s’ha elaborat a partir dels aprenentatges generats 
dins del marc del projecte d’innovació social i urbana “Del Pati al Barri” 
implementat a la Zona Santiago del barri del Cabanyal (València) i són 
fruit dels tallers i les jornades “Aprenem de Patis Oberts, generem 
comunitat”, realitzades el 26/01/2022 a Las Naves.

Document elaborat per:
Fent Estudi Coop. V. + Las Naves 

Disseny i Maquetació:
Trazomania

Amb el suport de:
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Aquest document va dirigit a qualsevol persona que estiga 
interessada en el procés d’obertura del pati escolar a la comunitat, 
forme part de la comunitat educativa, el teixit social del barri o de 
l’administració pública. 

Full de ruta per a...
OBRIR ELS PATIS ESCOLARS 
COM A CENTRES 
COMUNITARIS DE BARRI

«Construir espacios donde pueda reunirse
todo tipo de gente es la mejor manera 
de reparar las fracturadas sociedades 
en las que vivimos hoy»

‘Palacios del pueblo’, Eric Klinenberg.
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INTRODUCCIÓ

Es calcula que a la ciutat de València els patis d’escoles públiques 
compten amb una superfície total de 6.000 m² aproximadament. 
Parlem d’espais de titularitat pública que generalment, una vegada 
acaba la jornada escolar, queden privats de l’accés a la ciutadania.

Treballar per l’obertura d’aquests espais al barri fora de l’horari 
escolar suposa encetar un canvi de paradigma que convertisca les 
escoles i els seus patis en equipaments comunitaris de proximitat, 
optimitzant l’ús de les infraestructures existents i apostant per un 
accés universal als equipaments públics de qualitat on es fomente 
l’equitat d’accés al lleure i la interrelació en entorns que faciliten la 
construcció de comunitats ciutadanes o cíviques.

En el context actual, creiem necessari que les polítiques públiques 
aprofundisquen en noves formes de gestió col·lectiva dels 
recursos, especialment a la ciutat de València on la falta de centres 
cívics, justifica -més si cap- l’oportunitat que suposa aprofitar els 
espais d’esbarjo escolars com a infraestructures socials al servei 
de la comunitat i la diversitat. Fomentar allò col·lectiu dins del 
marc dels comuns urbans. 

Així, es planteja optimitzar l’ús de l’espai escolar (pati) com a 
xarxa sobre la qual cultivar noves relacions de suport mutu i de 
solidaritat, el lloc idoni des del qual possibilitar connexions que 
faciliten la construcció de capital social. 

Llocs oberts, descentralitzats i diversos, on superar les divisions 
ideològiques, religioses, ètniques, etèries o culturals; divisions 
cada dia més apressants que es plantegen en les nostres societats.
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Obrir els patis escolars al veïnat ens permet aprofundir la 
democràcia, no simplement des dels vots i cada quatre anys, sinó 
a través de la gestió d’espais, desitjos i tasques compartides que 
ens permeten compartir vincles, vides i projectes ciutadans. Els 
patis escolars oberts al veïnat entesos com el lloc clau on superar 
les divisions socials aparentment infranquejables. Patis com 
infraestructures socials que possibiliten la resolució de no pocs 
dels desafiaments socials més urgents de la nostra època, com a 
recentment ens està demostrant la multi-crisi aguditzada per la 
pandèmia de la Covid o l’emergència climàtica, on la comunitat 
i la xarxa està seent l’element clau per les poblacions més 
vulnerabilitzades. 

Des d’aquesta òptica, aquest document aprofita la implementació 
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de l’experiència pilot “Del Pati al Barri” a la Zona Santiago del 
Cabanyal, un procés que busca convertir un solar municipal 
utilitzat com a zona d’esbarjo del col·legi Santiago Apòstol 
Cabanyal, en espai de trobada i convivència barrial. D’aquesta 
experiència extraiem els aprenentatges i recomanacions que 
conté aquest document amb l’objectiu d’indagar un possible full 
de ruta que facilite l’ús i gestió comunitària dels patis escolars com 
a bé i servei públic que són, incidint especialment en una vivència 
inclusiva i comunitària  d’aquests.

Perquè obrir els patis escolars a la comunitat com a infraestructures 
socials es configura com a element determinant per fer front als 
actuals reptes urbans, augmentant la resiliència de la nostra ciutat 
i les seues poblacions i minoritzat la vulnerabilitat urbana.
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Per a afavorir aquest procés d’obertura, és necessari establir un 
marc flexible que facilite l’ús i gestió comunitària dels patis escolars 
com espai comunitari de barri. Volem deixar clar que no hi ha 
un únic model vàlid, sinó que cal atendre les diferents realitats 
del territori i el seu teixit social de manera que l’Administració se 
situe en cada cas com a facilitadora de recursos i com a garant de 
l’equitat d’allò públic.

En l’esquema de la pàgina següent se suggereixen camins 
possibles en el procés d’obertura dels patis escolars analitzats 
en funció de la demanda existent, amb l’objectiu de facilitar l’inici 
del procés amb recomanacions molt sintètiques basades en els 
aprenentatges adquirits.

Així mateix, cal parar molta atenció a aquells territoris on no hi 
ha demanda. En aquests casos l’Administració hauria de ser 
l’encarregada de facilitar i afavorir el procés d’obertura, ja que en 
cas contrari es corre el risc de prioritzar només els barris amb 
una població més activa i cohesionada que sovint coincideix amb 
entorns amb un nivell de renda més o menys benestant, oblidant 
els territoris més desafavorits.

La gestió comunitària o col·lectiva dels recursos públics requereix, 
pert tant, de flexibilitat per a transitar per diversos models de gestió 
participativa en funció de les necessitats i les característiques de 
la comunitat activa en l’espai. Un marc que permeta l’evolució de 
diferents escenaris a mesura que avança i/o canvia el context del 
procés d’obertura del pati.

Co-gestió 

Instrument de col·laboració entre l’administració i la societat civil 
organitzada, que permet a la ciutadania implicar-se en la gestió 
d’espais i equipaments públics amb la facilitació de personal 
tècnic de l’administració.

 Gestió Cívica o Ciutadana 

Instrument a través del qual s’atribueix a una entitat sense ànim 
de lucre la gestió d’activitats, equipaments i serveis municipals 
susceptibles de gestió indirecta.

 Autogestió 

Cessió per part de l’ajuntament d’un equipament per a l’ús 
comunitari i autònom del mateix a associacions, col·lectius o 
grups veïnals sense ànim de lucre.
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Aprenentatges i 
recomanacions 

3

Anàlisi prèvia

ANALITZEM LES NECESSITATS I CARACTERÍSTIQUES 
PRÒPIES DE CADA CAS

És necessari ser conscients de les peculiaritats de cada cas i 
cada context. Abans de començar un procés d’obertura i gestió 
comunitària d’un pati en horari no escolar algunes de les preguntes 
fonamentals que hauríem de fer-nos serien: 

Com és l’espai de l’escola? 
Què possibilita i què impedeix? Què podem canviar?...

Com és la comunitat educativa? 
Té implicació, iniciativa i capacitat de treball? Està cohesionada?...

Com és l’entorn físic i social proper? 
Com és l’espai públic del barri? Com és el teixit comercial? Hi ha 
espais de participació? Hi ha suficients espais verds?...

Un altre aspecte fonamental és identificar qui queda fora, 
preguntar-se per què està fora i traçar, en la mesura del possible, 
estratègies d’incorporació per a incorporar-los.

Aprenentatges i recomanacions

Abans de començar

Acords inicials

CONSENSUEM I REDEFINIM QUÈ ÉS UN PATI D’ESCOLA I 
QUÈ VOLEM QUE SIGA

Abans de començar hem de preguntar-nos com volem i podem 
utilitzar el pati com a espai comunitari. Haurem de definir el 
projecte comunitari, les corresponsabilitats i la compatibilitat 
amb l’ús escolar, així com consensuar els límits i les normes d’ús 
de l’espai. És important protocol·litzar temes com la neteja i el 
manteniment, així com establir qui assumeix la responsabilitat 
civil. En aquest temps de decisió sobre la naturalesa de l’espai i els 
usos possibles, es recomana comptar amb la comunitat educativa 
al complet i tindre el suport i recursos de l’administració pública.

Per altra banda, és necessari definir un marc de convivència per 
a construir conjuntament nous espais de ciutadania basats en el 
respecte, la igualtat, la no-violència i el predomini del bé comú 
davant l’interés propi.

Així mateix, farà falta repensar col·lectivament certs conceptes 
com per exemple: com és un pati de col·legi, què és un equipament 
de proximitat, quines són les diferents exigències de neteja per a 
cada persona o què entenem per oci, amb l’objectiu de potenciar 
la diversitat de persones, col·lectius i usos.
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ATENEM A LES INFRAESTRUCTURES POSSIBILITADORES

Les característiques de l’espai físic condicionen les possibilitats 
de les activitats i les dinàmiques que allí es donen. Tindre accés 
a les següents infraestructures multiplica les possibilitats d’ús de 
l’espai col·lectiu. 

Llum i presa de corrent. Possibilita estendre l’horari 
d’obertura i facilita el desenvolupament de múltiples activitats 
que poden requerir micròfon, projector, altaveu, etc.

Aigua. Per a beure (potable), regar, netejar, etc. Té una 
relació directa amb la salut.

Ombra i vegetació. Possibilita el confort climàtic.

Banys. És necessari cobrir les necessitats fisiològiques de les 
persones.

Cadires i espais d’estança. Moltes activitats requereixen 
mobiliari que facilite el seu desenvolupament i la participació 
de totes les persones.

Aprenentatges i recomanacions

Pel que fa a les infraestructures

Accés. Disposar d’espais independents o amb accés directe 
des de l’exterior facilita en gran manera la gestió de claus 
i evita els usos conflictuals amb els espais tancats que 
pertanyen a l’ús pròpiament escolar normatiu. 

Accessibilitat. És fonamental treballar per garantir 
l’accessibilitat universal perquè totes les persones tinguem 
les mateixes oportunitats.

En aquest punt, es recomana tindre presents les xarxes de 
proximitat, ja que potser no totes aquestes necessitats es 
poden cobrir en el mateix espai de pati però sí en altres de 
manera compartida (equipaments públics, negocis locals i altres 
associacions i col·lectius del barri).

És important gestionar des de l’inici la gestió de l’obertura, així 
com la neteja i manteniment de l’espai (quan i qui) per a evitar 
possibles conflictes. 
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AFAVORIM L’OBERTURA I ÚS COMUNITARI DELS PATIS 
DES DE L’ADMINISTRACIÓ

És necessària la implicació directa de l’administració pública per 
a facilitar i possibilitar el camí cap a un canvi de paradigma que 
entenga els patis escolars com a infraestructures socials i espais 
comunitaris de barri.

L’existència d’una normativa d’usos d’aquests espais, flexible i 
facilitadora, contribuiria sobre manera a aplanar el camí d’obertura 
als centres que tinguen demanda. Així mateix, cal fer especial 
atenció en aquells llocs on no hi ha demanda, per soler coincidir 
amb els barris més pauperitzats i més afectats per les pobreses, 
entre d’altres, de temps, una condició directament vinculada i que 
minimitza o priva de les possibilitats de participar en projectes 
col·lectius i exercir la ciutadania.

Aprenentatges i recomanacions

Pel que fa a l’Administració

L’Administració ha de facilitar tots els recursos necessaris 
(financers, humans, operatius...) per a possibilitar la generació i 
gestió de comunitat al voltant dels patis escolars.

Seria beneficiós crear una taula intersectorial amb les 
administracions competents i les entitats expertes per tal d’abordar 
el tema de manera conjunta. Així com una figura jurídica a escala 
de barri/districte que puga contribuir a la coordinació i impuls de 
l’obertura dels patis (a manera dels Consells de Salut).

Seria recomanable revisar el currículum educatiu de l’assignatura 
d’educació física i els requisits de disseny arquitectònic que 
comporta en els patis, perquè s’ha demostrat que el disseny dels 
patis escolars determina els rols de gènere, per tant, cal fer una 
revisió per a no perpetuar dinàmiques patriarcals i contribuir a 
l’equitat o justícia de gènere. La proliferació de pistes esportives 
en patis menuts dificulta l’existència d’altres espais que faciliten 
el desenvolupament d’activitats diverses que possibiliten la 
generació d’altres tipus de convivències.
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TINGUEM CURA DE LA GESTIÓ COL·LECTIVA

És important no descurar els espais de gestió col·lectiva. Comptar 
amb òrgans de gestió i decisió que siguen espais de reflexió i diàleg, 
oberts i plurals, que garantisquen l’equitat, la representativitat, les 
cures i faciliten el consens de la comunitat. Fixar horaris, durades 
i acomplir-los.

Alguns dels temes rellevants a tractar són: com comuniquem qui 
som i què fem, quines activitats programem, com establim l’enllaç 
veïnal, cures, etc. 

Cal mesurar l’energia de les persones participants per a ajustar les 
expectatives i el treball. No sobrecarregar de feina. Generar espais 
on es gaudeix i es comparteix. Fer prevaldre l’interés a l’obligació. 
Reconéixer i valorar allò que aporta cadascú segons les seues 
capacitats, possibilitats i necessitats. Afavorir el bé del projecte 
comú i el benestar personal per a contribuir a la durabilitat del 
projecte i evitar l’abandonament del procés.

Aprenentatges i recomanacions

Pel que fa a la gestió i coordinació

Comptar amb aquestes figures clau en el procés, contribuirà al 
seu bon fer:

Líders i lideresses comunitàries Figures referents del barri 
o persones amb sabers i experiència en l’àmbit de la gestió 
comunitària, amb coneixement del barri i la seua comunitat, 
que treballen per la creació i l’enfortiment de les xarxes, i 
contribueixen al bon ús i continuïtat d’aquests tipus d’espais.

Rol de la facilitació de grups. Figures que vetllen per garantir 
el benestar del grup, donant la benvinguda a la diversitat de 
persones i vivències en el procés, atenent especialment a la 
gestió del conflicte.
És més fàcil orientar la gestió de l’espai si ens vinculem a 
objectius concrets (activitat, esdeveniment, etc.) que de 
manera general. 

A.

B.
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CUIDEM LES PERSONES, ELS COL·LECTIUS I L’ENTORN

Remarquem la importància de garantir vivències inclusives i 
diverses en la gestió comunitària dels patis escolars com a bé públic 
que són. És necessari incidir en una transformació estructural que 
atenga i prioritze les cures per a assolir una societat més justa. 
Remarquem a continuació alguns dels aspectes més rellevants 
apressos en el procés:

L’actitud: És important adoptar actituds acurades i 
resilients que generen benestar entre persones, col·lectius i 
entorn. Celebrar la nostra vulnerabilitat i interdependència, 
reivindicant la diversitat i l’adaptació de capacitats i ritmes 
diversos. Escoltar l’ecosistema i construir amb ell. Intercanviar, 
no duplicar, ni competir, sumar... 

El conflicte: El conflicte existeix i no és dolent. Negar-ho no 
ajuda. Hem de reconéixer-lo i entendre-ho com possibilitador 
d’alguna cosa millor. Evidenciar-lo i compartir-ho amb afecte 
per gestionar-lo. 

Capacitats, afectes i emocions: afavorir processos 
d’aprenentatge que reconeguen, visibilitzen i posen en valor 
les capacitats, temps i recursos que qui participa té, valorant 
els afectes, legitimant emocions, diferents desitjos i diverses 
capacitats i vulnerabilitats de cadascuna de nosaltres.

Aprenentatges i recomanacions

Pel que fa a les cures
Els rols i les cures: Tenir cura del rol que ocupem en el procés, 
facilitant la rotació de rols i responsabilitats, a més d’incloure 
a “sentinelles” de les cures (temps, ritmes, emocions, rols, 
participació, relatories...)

La necessitat comuna: No buscar “la” solució sinó totes 
aquelles alternatives que ens permeten transformar els sistemes 
i a nosaltres mateixes. Mitjançant la flexibilitat, adaptar-nos al 
que ens envolta per resoldre necessitats comunes.

L’autonomia: Treballar l’autonomia de les persones i de 
la comunitat en els quefers i en la presa decisions per a 
crear alguna cosa nova que fa emergir i potencia la capacitat 
d’agència del col·lectiu i la seua autonomia, reforçant identitats 
comunitàries.

Ajustar les expectatives col·lectivament, transformant-les i 
conscienciant-nos que els processos són de llarga duració, per 
la qual cosa hem de mesurar les nostres forces (individuals i 
col·lectives).

Els llenguatges: Constituir espais de no-violència i evidenciar-
los, formant-nos en comunicació no violenta i altres eines. Fer 
servir un llenguatge senzill i universal. Tenir cura, també, del 
llenguatge no verbal. 

Fer xarxa: Facilitar relacions amb altres persones i comunitats 
als qui ajudar a tenir resiliència. Eixir dels nostres espais de 
confort per a aprendre i buscar col·laborativament el possible, 
allò que ens permet dirigir-nos allà on volem anar, fomentant 
la nostra capacitat d’adaptar-nos i desenvolupant la nostra 
capacitat d’agència, talent i responsabilitat.

L’entorn: Adaptar-nos i cuidar l’entorn físic entés, part de la 
comunitat i del planeta.
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