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FULL DE RUTA  

COMISSIÓ PATI 2022-2023 

1- Missió i Objectius Generals  

La Comissió de Pati, és una comissió mixta (membres de l’AFA i representants de l’equip docent) 
que dona suport a l’equip directiu de 9 Graons davant les diferents necessitats que tenen a curt i 
mig termini a l’espai del pati. 
 
Aquesta comissió té dues línies de treball: 
 
• Grup de Treball “Accions Pati”: dedicat al manteniment de l’espai i al disseny i execució de noves 
propostes 
• Grup de Treball “Projecte Pati”: dedicat al desplegament del Projecte participatiu Construïm el 

Pati que Volem i a la gestió de subvencions. 

 

Dins la Comissió de Pati es realitzen reunions amb l’Equip Directiu i/o representant docent per 

conèixer les necessitats immediates del nostre pati i reunions internes amb els membres del grup 

de treball per assolir els objectius establerts. I s’organitzen jornades de treball al pati de l’escola. 

La portaveu assisteix a les reunions mensuals de la Junta i Comissions de l’AFA. 

 

Els Objectius Generals del grup de treball Accions Pati són: 

• Realitzar el manteniment dels elements del pati que estan en mal estat o cal revisar. 

• Repensar elements del pati per millorar i/o construir les zones de joc o tipologies de joc que s’hi 

desenvolupen. 

• Proposar a l’escola solucions per les necessitats que sorgeixin al pati en cada curs i/o gestionar 

pressupostos amb els proveïdors, si és necessari. 

• Aconseguir materials reutilitzats/reciclats per incorporar com a nous elements de joc al pati o 

per substituir els existents 
 

Els Objectius Generals del grup de treball Projecte Pati són: 

• Donar continuïtat i desenvolupar el projecte “Construïm el pati que volem”, amb l’objectiu 
d’iniciar un procés participatiu de reflexió, disseny i construcció del pati, implicant a tota la 
comunitat educativa, basat en 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 que finalitza el proper mes de desembre. 
 

• La segona fase del projecte inclou coma objectiu la definició de les línies estratègiques a seguir 
i el procés de co-disseny de l’espai, per a la qual es buscarà identificar i sol·licitar subvencions 
per el cofinançament de les activitats de continuïtat. 
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2- Membres  

Bernat Ripoll (1r) 
Mireia Esmatges(1r) 
Cecilia Costa (2n-P4) 
Núria Lain (2n-P5) 
Renata Pasero (3r-P3) 
Javier Parada (3r-P3) 
Mariona Alba (1r-P3) 
Inés Martinez de Albornoz (1r) 
Josep Mª Feliu (2n) 
Laura (2n-P4) 
Luciana Peña (P4) 
Nereida Medina (2n-P5) 
Roberto García (P5) 
+ Representat docents de 9 Graons 

3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

Pots contactar amb la Comissió Pati a través de: 

e-mail: pati9graons@gmail.com 

Entrant a la web de l’AFA: www.afa9graons.com  

4- Com assolirem els objectius fixats 

 

Realització d’una reunió inicial de curs amb Equip Directiu i els/les docents que formen part del grup 

de treball per tal de definir les accions que es preveuen necessàries durant el curs actual. 

 

Visita al pati per tal d’avaluar-ne l’estat en que es troba, quins elements necessiten manteniment, 

quins equipaments cal canviar, què caldria incorporar per millorar alguns espais de joc o zones de 

pas, etc. 

 

Reunions/contacte periòdiques entre els membres del grup i els/les docents representats de l’escola 

per anar determinant i assolint els objectius proposats. Es disposa d’un grup de whatsapp per a les 

comunicacions internes i es realitzen reunions quan cal tractar algun tema més ampli o desenvolupar 

alguna idea. 

 

Accés al pati de l’escola per tal de realitzar el manteniment o construcció dels elements previstos en 

cada moment. 

 

Comunicació amb Equip Directiu per prendre decisions sobre les opcions proposades per cobrir les 

necessitats que van sorgint i/o retornar la informació de les accions realitzades al pati o informe de 

l’estat en que es troba. 

 

mailto:pati9graons@gmail.com
http://www.afa9graons.com/
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Presentació de subvencions per aconseguir finançament per seguir amb el projecte “Construïm el 

Pati que Volem”. 

 

Desenvolupament del projecte participatiu “Construïm el Pati que Volem”. 

 

Per tal d’aconseguir una mínima despesa (en termes econòmics i sostenibles) en la compra de 

materials, des del grup de treball es té en compte l’ús de material reciclat, reutilitzat, o que puguin 

donar les famílies de l’escola. També es té en compte que els elements que s’instal·lin siguin el més 

mòbils possible, per tal de que quan canviï la distribució del pati (per obres diverses del CEB) puguin 

redistribuir-se amb la màxima facilitat i no perdre cap estructura en la que s’hagi invertit. 

5- Pressupost necessari curs 2022-2023 

Per aquest curs s’estima un pressupost de: 600€ 

6- Calendari d’activitats curs 2022-2023 

Les diferents accions que es realitzin al pati aquest curs es prioritzaran en funció de les necessitats 

de l’escola, així com l’evolució del projecte. 

 


