III JORNADES RENATURALITZACIÓ
D’ESPAIS EDUCATIUS
PERMACULTURA I EDUCACIÓ

LES JORNADES

L’EXPOSICIÓ

Les Jornades de permacultura i educació pretenen
establir un marc d’actuació i de referència basat en
la renaturalització dels espais escolars, tant a nivell
legal-administratiu com en qüestions pràctiques
d´acció comunitària, pedagògica i de disseny. I,
que al mateix temps, promoguin la cura del medi
ambient i ens permetin desenvolupar entorns més
sostenibles.

Les escoles de tot el nostre territori estan vivint
un moment de reflexió i de canvi dels seus espais
exteriors vers un model més natural i d’alt contingut
pedagògic.

PROJECTES EXPOSATS:

Sovint, els centres educatius que volen transformar
els seus espais han d’iniciar els projectes amb
processos incerts, impulsats només per l’energia i la
il·lusió de fer-ho, ja que des de les administracions no
es proporciona un canal clar i àgil que doni resposta
a la manera d’actuar, en termes legal administratius,
a qüestions pràctiques comunitàries o pedagògiques,
o a termes de disseny, sostenibilitat i medi ambient.

- Escuela Trabenco - Madrid

Aquest esdeveniment vol generar un espai des d’on
donar a conèixer els processos de transformació
d’altres escoles, posar a l’abast mètodes de disseny
com la permacultura, solucions compromeses
mediambientalment i les bases pedagògiques del
canvi.
L’objectiu general és activar la consciència col·lectiva
per construir ciutats eficients i saludables, que
tendeixin a disminuir la dependència energètica, i,
en conseqüència, fer front a nous escenaris produïts
pel canvi climàtic, tal com marquen els objectius
establerts al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022.
El contingut i experiències estaran a disposició de la
ciutadania a la web educapermacultura.org

Tot i això, cada centre va donant resposta als canvis
i transformacions que necessita amb les seves
estratègies i la seva creativitat, i cada vegada hi
ha un major nombre de bons exemples, projectes
implementats i recursos.

- Escuela As Covas de Meaño - Pontevedra
- Escuela Santos Samper de Almudévar - Osca
- Escola El Pilar - Formentera
- Escola Martínez Valls - València
- Espai Tataküa - Amposta
- Escola La Vila de Palamós - Palamós
- Escola bressol Els Belluguets - Palafrugell
- Escola Colònia Güell - Santa Coloma de Cervelló
- Escola Montroig - Balaguer
- Escola Salvador Llobet - Granollers

En aquesta exposició es recullen alguns d’aquests
exemples.
CONCEPCIÓ I REALITZACIÓ:

el nou
safareig

ESCOLA MONT-ROIG
Amb aquest projecte es vol donar una nova mirada al pati,
on sempre s’han practicat els mateixos jocs i esports.
Es vol trencar amb la visió d’entendre el pati com el lloc
d’esgambi on els infants van a descarregar neguits, nervis,
maldecaps.
Es pretén avançar cap a la creació d’un espai diversificat
que potenciï la interacció i motivi a descobrir, investigar,
aprendre, imaginar. Un espai integrat amb la natura que
destil·li valors educatius i sostenibles, i que doni continuïtat
al projecte d’escola que s’està duent a terme.
Es vol també que el projecte sigui compartit, amb
voluntat d’apropar l’escola a les famílies, de fer que
se la sentin més seva. La intenció és gaudir d’aquest
procés de transformació i viure’l com un autèntic procés
d’aprenentatge i de cooperació en el si de la comunitat
educativa.
NOM ESCOLA: Escola Mont-Roig
NOM PROJECTE: Ideem el nostre pati
EQUIP PROMOTOR: Alumnat, famílies i professorat
TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte de cocreació, procés
participatiu
EMPLAÇAMENT: Balaguer, Lleida
AGENTS IMPLICATS: Famílies, professorat, alumnat,
personal no docent, Ajuntament
ANY INICI: 2015

CEIP SANTOS SAMPER DE ALMUDÉVAR
Procés de transformació del pati per convertir-lo en un espai natural, de
joc i aprenentatge.
S’ha aconseguit modificar una part important del pati de primària,
principalment amb finançament propi de les famílies i treball comunitari.
A l’actualitat els canvis són evidents: l’alumnat fa un nou ús de l’espai i
es redueixen els conflictes, tant a l’hora del pati com a la del menjador.
Al centre s’està donant un canvi en els docents respecte a l’ús del espais
exteriors, però està sent lent; en canvi les monitores de menjador
l’estan aprofitant al màxim.

NOM ESCOLA: CEIP Santos Samper de Almudévar
NOM PROJECTE: Un cole, una ilusión
EQUIP PROMOTOR: Grup de famílies
TIPOLOGIA PROJECTE: Transformació del pati de l’escola
EMPLAÇAMENT: Almudévar, Osca
AGENTS IMPLICATS: Famílies, equip docent, nenes i nens, ajuntament,
monitores de menjador
ANY INICI: 2015

CEIP AS COVAS - MEAÑO
El procés de canvi dels espais naturals de l’escola s’emmarca dins del
desenvolupament del nou projecte de centre.
La recerca d’un canvi de paradigma educatiu implica canvis en la mirada
i l’enfocament dels espais exteriors del centre.
Un entorn natural privilegiat motiva a realitzar una posada en valor real
que redundi en la infància.
El joc divers i lliure, la cultura popular, el desenvolupament psicomotor
i integral del nen/a, les relacions entre tots els integrants de la
comunitat... contribueix a generar moments i relacions que perdurin en
la memòria dels nens i nenes.
El propi procés de transformació del pati ha de servir com aprenentatge
per tots els agents implicats.
NOM ESCOLA: CEIP As Covas - Meaño
NOM PROJECTE: Proxecto de transformación da nosa escola
EQUIP PROMOTOR: Comunitat educativa
TIPOLOGIA PROJECTE: Posada en valor dels espais naturals de l’escola
EMPLAÇAMENT: Comarca de O Salnés, Pontevedra
AGENTS IMPLICATS: Claustre de professors i professores, Consello
escolar infantil, Comisión de familias de patio, ANPA “A Toxa”
ANY INICI: 2018

CEIP MARTÍNEZ VALLS
A la primavera de 2016, i des de diferents sectors de la Comunitat
Educativa, va sorgir la inquietud de reflexionar al voltant del pati de
l’escola.
Famílies i mestres van coincidir en la necessitat de donar visibilitat a
l’espai exterior de l’escola, com un espai de joc i aprenentatge més ric,
que donés resposta a les necessitats reals de xiquets i xiquetes.
En aquell moment es va iniciar un procés d’observació, reflexió, i treball
conjunt, que poc a poc ha anat enriquint el pati i la comunitat.
Aquest camí ha ajudat a posar en valor el que tenim i a treballar posant
la mirada en un objectiu comú, els infants i el seu dret a gaudir del joc
en un espai renaturalitzat i ric en oportunitats.
NOM ESCOLA: CEIP Martínez Valls
NOM PROJECTE: Pati Actiu
EQUIP PROMOTOR: Comissió mixta formada per famíles i professorat
TIPOLOGIA PROJECTE: Projecte de corresponsabilització de la comunitat
educativa
EMPLAÇAMENT: Ontinyent, València
AGENTS IMPLICATS: Diferents agents de la comunitat educativa: xiquets
i xiquetes, famílies, professorat i Ajuntament
ANY INICI: 2016

CEIP EL PILAR
El Ceip El Pilar, és una escola rural de 56 alumnes agrupats en 3 aules
mixtes, situada als afores del poble i envoltada de bosc.
Sempre ha comptat amb un bosc on hi ha la zona de parc infantil.
El curs passat es va decidir ampliar l’oferta d’espais de socialització i
de jocs psicomotrius, i es van fer unes jornades on es van convidar les
famílies per tal de col·laborar.
En cap moment es va remodelar com a tal l’espai existent, simplement
es va dotar de més zones a un lloc de per si molt valuós, a més d’aprofitar
per estretir lligams amb els pares i mares dels infants de l’escola.

NOM ESCOLA: CEIP El Pilar
NOM PROJECTE: Condicionament de l’entorn natural del CEIP El Pilar
EQUIP PROMOTOR: Equip docent
TIPOLOGIA PROJECTE: Condicionament de l’entorn natural existent
EMPLAÇAMENT: Formentera, Illes Balears
AGENTS IMPLICATS: Escola i famílies
ANY INICI: 2017

