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FULL DE RUTA – GT Projecte Pati 2021

1- Missió i objectius generals  

 

Donar continuïtat i desenvolupar el 

procés participatiu de reflexió, disseny i construcció del pati,

basat en criteris coeducatius i de sostenibilitat. El projecte es va iniciar el curs 2020

primera fase de diagnòstic participatiu parcialment subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona 

que finalitza el proper mes de desembre. 

 

La segona fase del projecte inclou coma objectiu 

procés de co-disseny de l’espai, per a la qual es buscarà

cofinançament de les activitats de continuïtat.

 

2- Membres  

Bernat Ripoll 

Danae  

Luciana Peña 

Nereida Medina 

Núria Lain Condom 

Josep M. Feliu García 

Renata Pasero 

Roberto C. García 

 

3- Com es pot formar-ne part i contactar

A través del correu electrònic pati9graons@gmail.com

 

4- Com assolirem els objectius fixats

1. Desenvolupant un seguit d’activ

2. Expandint el procés de participació a tota la comunitat educativa, ampliant la base del 

projecte i la solidesa del grup motor.

3. Mitjançant la comunicació i coordinació efectiva interna i externa, distribuint tasques e

membres del grup motor, posa

comunitat  

 

GT Projecte Pati 2021-2022 

 projecte “Construïm el pati que volem”, amb l

, disseny i construcció del pati, implicant a tota la comunitat educativa, 

criteris coeducatius i de sostenibilitat. El projecte es va iniciar el curs 2020

primera fase de diagnòstic participatiu parcialment subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona 

que finalitza el proper mes de desembre.  

coma objectiu la definició de les línies estratègiques a seguir i el 

per a la qual es buscarà identificar i sol·licitar subvencions per el 

cofinançament de les activitats de continuïtat. 

ne part i contactar-hi 

pati9graons@gmail.com 

Com assolirem els objectius fixats 

activitat definides al pla de treball del projecte

Expandint el procés de participació a tota la comunitat educativa, ampliant la base del 

projecte i la solidesa del grup motor. 

Mitjançant la comunicació i coordinació efectiva interna i externa, distribuint tasques e

posant en comú les idees i reflexions i traslladant

 

 

 

 

 

amb l’objectiu d’iniciar un 

implicant a tota la comunitat educativa, 

criteris coeducatius i de sostenibilitat. El projecte es va iniciar el curs 2020-2021 amb una 

primera fase de diagnòstic participatiu parcialment subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona 

estratègiques a seguir i el 

sol·licitar subvencions per el 

itat definides al pla de treball del projecte. 

Expandint el procés de participació a tota la comunitat educativa, ampliant la base del 

Mitjançant la comunicació i coordinació efectiva interna i externa, distribuint tasques entre els 

i reflexions i traslladant-les a tota la 
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5- Pressupost necessari curs 2021

1.500,00€ (sense comptar amb possible cofinançament originari de subvencions)

 

6- Calendari d’activitats curs 2021

Calendari previst i subjecte a modificacions per ajustar

 

Finalització Fase I 

Taller amb l'equip extern sobre metodologia diagnòstic participatiu

Observacions sistemàtiques per recollir dades pel diagnòstic

Sessions participatives amb l’alumnat 

Elaboració d'un informe del diagnòstic i 

Sessió participativa traslladant conclusions del diagnòstic la comunitat educativa

Avaluació final de la Fase I del projecte

Justificació del projecte (Subvenció Aj BCN 2021)

Fase II 

Definició de les accions de desenvolupament

Visites i/o reunions amb altres escoles per intercanvi d

Tallers d’assessoria tècnica per a la definició de les

Tallers de co-disseny amb l’alumnat 

Elaboració de document amb propostes

Validació de les propostes amb equip directiu i altres agents

Sessions participatives amb la comunitat educativa

 

 

Pressupost necessari curs 2021-2022 (total) 

€ (sense comptar amb possible cofinançament originari de subvencions)

d’activitats curs 2021-2022 

Calendari previst i subjecte a modificacions per ajustar-nos al terminis d’atorgament de finançament:

Taller amb l'equip extern sobre metodologia diagnòstic participatiu Octubre’21

per recollir dades pel diagnòstic Octubre’21

 Octubre/Novembre’21

diagnòstic i una guia de recomanacions Novembre’21

conclusions del diagnòstic la comunitat educativa Desembre’21

projecte   Desembre’21

Justificació del projecte (Subvenció Aj BCN 2021) Gener/Febrer’21

de desenvolupament i identificació de fons de finançament Desembre/Gener’21

isites i/o reunions amb altres escoles per intercanvi d’expediències Febrer

Tallers d’assessoria tècnica per a la definició de les línies estratègiques  Març’22

Març/Abril’22

Elaboració de document amb propostes Maig’22

Validació de les propostes amb equip directiu i altres agents Maig’22

Sessions participatives amb la comunitat educativa Juny’22

 

 

 

 

 

€ (sense comptar amb possible cofinançament originari de subvencions) 

nos al terminis d’atorgament de finançament: 

Octubre’21 

Octubre’21 

Octubre/Novembre’21 

Novembre’21 

Desembre’21 

Desembre’21 

Gener/Febrer’21 

Desembre/Gener’21 

Febrer’22 

Març’22 

Març/Abril’22 

Maig’22 

Maig’22 

Juny’22 


