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OBJECTIU DE LES JORNADES
Per sisè any consecutiu se celebren les Jornades Patis x Clima i les seves accions paral·leles centrades
en la Renaturalització dels espais i entorns educatius. Al llarg d’aquests anys les jornades han esdevingut
un espai de trobada i reflexió per a professionals de molts àmbits que de manera transversal treballen per
a millorar la nostra ciutat en l’àmbit físic, mediambiental, social o educatiu.
Un fet destacable i que aporta valor al projecte de les jornades d’enguany és la col·laboració d’El globus
vermell amb la Universitat Oberta de Catalunya i altres organitzacions dins del projecte europeu de
recerca Coolschools, aquesta aliança permet que les jornades es nodreixin d’altres professionals i
experiències internacionals.
Coolschools és un projecte interdisciplinari que durant els pròxims tres anys analitzarà les
transformacions urbanes de renaturalització en entorns escolars que s’estan duent a terme a les ciutats
de París, Brussel·les, Rotterdam i Barcelona. L’estudi analitzarà les transformacions urbanes i les
conseqüències que aporten aquestes a la societat, posant atenció a les millores en la salut de la
població, la conservació de la biodiversitat, la igualtat d’accés a la natura, la percepció de la seguretat i la
governança inclusiva, posant al centre de les polítiques urbanes a la infància i la joventut.
Així doncs, en aquesta edició les jornades acolliran representants d’aquests projectes de Bèlgica, França,
Sèrbia i Països Baixos qui compartiran en un format de ponència o de mercat d’intercanvi les seves
experiències.
Les ciutats Europees no seran les úniques convidades, a les darreres jornades van participar diferents
comunitats autònomes Espanyoles (Administracions de Lleida, Aragó, Castella i Lleó i Canàries) que
enguany tornen a reunir-se en aquesta trobada.
Així doncs, la proposta convida a crear un espai de trobada dels possibles agents implicats per poder
aconseguir una bona convivència entre els usuaris per a la cura mútua dels espais i entorns que
eduquen amb la Natura, amb l’objectiu de contribuir a l’avanç d’una visió comú que sigui una contribució
de qualitat i aportació de valors humans per prosperar a favor d’un territori, municipi o ciutat educadora,
entenent que tots els espais de la ciutat i l’escola són potencials espais d’aprenentatge, llocs comuns
que juguen a favor del benestar de la vida planetària.
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RESUM
INAUGURACIÓ JORNADES
Mamen Artero. El globus vermell + Isabel Ruiz-Mallén. UOC
veure vídeo
Mamen Artero dona la benvinguda i presenta el propòsit de les VI Jornades de Renaturalització d’espais i
entorns educatius. Explica la trajectòria de les Jornades i el projecte de Patis x Clima, un programa de
divulgació sobre la renaturalització d’espais educatius coordinat per El globus vermell i amb una
trajectòria de tres anys a escala estatal. Enguany i per aquestes jornades el projecte s’ha aliat amb la
UOC i el projecte Coolschools.
descarregar presentació Patis x Clima
Pren la paraula Isabel Ruiz-Mallén per explicar el projecte Coolschools. És un projecte que acaba de
començar el març del 2022 i és un projecte transdisciplinari per analitzar els projectes de transformació i
adaptació al canvi climàtic de les escoles des de diferents dimensions: investigadors experts en el control
de la biodiversitat, canvi d’ús del sol, accés igualitari al verd urbà, salut, percepció sociocultural i
governança inclusiva. L’estudi es farà en 4 ciutats europees: Barcelona, Rotterdam, París i Brussel·les.
Compten amb la xarxa European Schoolnet que farà servir els resultats i aprenentatges generats en el
projecte per millorar la capacitació i les competències del professorat en termes de fer ús dels espais per
generar oportunitats d’aprenentatge.
Durant les jornades es parlarà de l’enfocament de la investigació i les experiències que s’han realitzat.
descarregar presentació Coolschools
Mamen Artero llegeix un fragment del llibre de 1910 El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett, per
recordar que la renaturalització toca molts àmbits, però que no oblidem mai tenir en compte
principalment els infants.
https://patisxclima.elglobusvermell.org/
https://elglobusvermell.org
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2022/072-refugis-climatics-escoles.html
RESILIÈNCIA URBANA AL CANVI CLIMÀTIC
Diana Reckien. ITC-UT, co-autora de l’últim informe IPCC. University of Twente, Països Baixos
veure vídeo
descarregar presentació
Diana Reckien és experta en governança urbana del canvi climàtic, tant pel que fa a l’adaptació com a la
mitigació i, sobretot, en relació amb la vulnerabilitat, equitat i migració relacionada amb el canvi climàtic.
El seu capítol a l’informe de l’IPCC (Intergovernmental Panel in Climate Change) se centra en la presa de
decisions per gestionar el risc climàtic en l’àmbit urbà.
Durant la ponència explica els diferents punts de l’informe de l’IPCC a través d’una presentació dividida
en dues parts:
1. INTERNACIONAL: Últimes conclusions de l'informe 2022 del sisè informe d'avaluació del Grup
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC)
En aquesta primera part explica que els estudis s’han de concentrar en solucions d’adaptació i no només
de diagnosi. Les mesures d'adaptació han augmentat, però el progrés és desigual i no estem adaptantnos prou ràpid.
S’han fet estudis classificats per continents arreu del món i s’han fet les següents observacions:
- Actualment el progrés està fragmentat i centrat en el planejament, i hi ha un gran salt pel que fa a
l’adaptació.
- La majoria d’adaptacions s’han dut a terme per individus i comunitats, però no per administracions i
sector privat.

A continuació mostra un seguit d’actuacions potencials que poden contribuir a l’adaptació com ara la
transformació de les grans ciutats, que s’estima que el 2050 seran el lloc de residència de ⅔ de la
població mundial; la gestió de l’aigua, tant pel que fa a l’estalvi, a garantir-ne l’accés o a l’adaptació a
fenòmens com les inundacions o les sequeres; o millorar la seguretat alimentària, especialment a Àsia i
Àfrica.
Pel que fa a la governança, és important ser inclusiu i sensible al context i que s’impliqui una barreja
d'actors públics, privats i comunitaris. Els aspectes claus són:
- el compromís polític i seguiment en tots els nivells de govern,
- un marc institucional: objectius clars, prioritats que defineixen responsabilitats
- millorar el coneixement dels impactes i els riscos millora les respostes
- el seguiment i l'avaluació de les mesures d'adaptació són essencials per al seguiment del progrés
- governança inclusiva que doni prioritat a l'equitat i la justícia: participació directa
El finançament internacional és molt important i cal demostrar al sector privat que la seva inversió té un
retorn.
Per acabar, en aquesta primera part de la presentació, explica les causes i potencials solucions a la
maladaptació, que es pot evitar si es posa el focus en la població vulnerable i en els beneficis comuns de
l’adaptació i la mitigació.
2. CIUTATS D’EUROPA: Qualitat del planejament d’adaptació a les ciutats europees com a indicador de
l’èxit en l’adaptació
En aquesta segona part de l’informe s’ha estudiat la qualitat dels plans d’adaptació a diverses
localitzacions d’Europa com a indicadors d’èxit.
Com a conclusions d’aquesta part de l’estudi s’ha determinat que la jurisdicció i les lleis d’un territori són
de molta ajuda per l’adaptació i que el monitoratge i la participació al llarg del temps no ha augmentat i
necessita més inversió.

MERCAT D’EXPERIÈNCIES NACIONALS
veure vídeo
Presentació
Maria Truñó . Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
A la ciutat de Barcelona es treballa des del binomi joc-natura, amb una mirada a llarg termini que permeti
passar del cas particular al sistema, generar coneixements perquè el canvi sigui sistèmic i perdurable, i
sembla que cada vegada la ciutadania està més conscienciada de la necessitat de canvis per afrontar el
canvi climàtic.
El projecte de Barcelona treballa en tres capes concèntriques: el projecte Transformem els espais
educatius al centre i el projecte Protegim les escoles, explicats amb més detall a continuació dins del
mercat d’experiències, i, com a última capa, el projecte Ampliem els espais educatius als barris, que
permet fer ús d’alguns espais públics i jardins del barri per part dels centres educatius propers. Aquest
darrer projecte va sortir de la necessitat d’ampliar els espais exteriors durant la pandèmia i s’ha acabat
convertint en una oportunitat de connexió amb la natura urbana, afavorint els usos pedagògics de cada
espai.
A continuació comença el mercat d’experiències nacionals, on cada ponent convidat explica les
experiències i projectes de la seva localitat.
Ciutat de Barcelona
TRANSFORMEM, PROTEGIM I OBRIM ELS ESPAIS I ENTORNS EDUCATIUS
Andrea Ballbé, Marta Carranza, Pilar Lleonart, Mireia Mestre i Gretel Vila . Ajuntament de Barcelona
TRANSFORMEM PATIS EN ESPAIS MÉS NATURALITZATS, MÉS COEDUCATIUS I MÉS COMUNITARIS
A partir de la necessitat de diversificar i potenciar el joc lliure als patis tot fent-los més coeducatius i
integradors, de naturalitzar-los i d’aconseguir espais més comunitaris, es va iniciar aquest projecte que té
per objectiu transformar tots els patis de les escoles d’infantil i primària i instituts escola públics de la
ciutat de Barcelona amb fita 2030. La participació de tota la comunitat educativa en la cocreació de
l’espai tot dialogant amb els equips d’arquitectes que dissenyen i executen els canvis li dóna un valor
afegit per obtenir la implicació i cohesió entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/transformem-els-patis
PROTEGIM LES ESCOLES
L’objectiu principal és millorar els entorns dels equipaments educatius i garantir que siguin segurs i
saludables, disminuir l’accidentalitat i generar més espais de trobada i joc.
Per aconseguir la millora de l’espai públic es combinen actuacions d’urbanisme estructural amb altres
tàctiques segons les condicions de cada cas, impulsant un procés de cocreació amb la comunitat
educativa, professorat, famílies, i especialment els infants, perquè s’impliquin en les propostes de millora.
Així, es dissenyen solucions adaptades a les necessitats de cada centre.
L’objectiu del programa és tenir pacificats els 585 centres educatius de Barcelona l’any 2030. L’any 2023
l’objectiu és superar els 200 centres escolars.
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/protegim-les-escoles
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI
Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i adolescents fora de
l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.
Es promou el joc lliure i també es proposen dinàmiques de joc, a través de la maleta pedagògica que
conté material divers, i propostes lúdiques proposades pels mateixos infants i els i les adolescents.
Es potencien les relacions intergeneracionals, interculturals i activitats inclusives; així com valors i
actituds de respecte, cooperació, esforç i responsabilitat, afavorint la convivència, els valors cívics i la
cohesió social.

El programa també compta amb dinamitzadors i dinamitzadores territorials que treballen des d’una
perspectiva comunitària en el territori, generant connexions entre els equipaments de proximitat, els veïns
i veïnes, les entitats del barri i el pati obert.
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/patis-escolars-oberts
Ciutat de Lleida
ESPAIS QUE EDUQUEN, PATIS PER A TOTHOM
Maria Bañeres, Olga Clop, Ramon Llobera, Agustí Liñan i Pep Vidal . Ajuntament de Lleida, COAC Lleida,
Departament d’Educació, Llavors de Vincle, Universitat de Lleida
El projecte s’ha articulat al voltant de la construcció de la xarxa d’entitats que donen solidesa i una visió
polièdrica. El sentit del projecte s’ha vertebrat a partir de la creació d’un itinerari formatiu per als centres
educatius i un treball en xarxa entre ells a partir dels temes clau per a la transformació: Les Llavors de
Coneixement. L’acompanyament a cada escola el realitzen un duet de persones formadores, una de
perfil pedagògic i l’altra tècnic; totes elles es coordinen en un grup de treball. Les Escoles Joan XXIII,
Pràctiques II i Francesco Tonucci han iniciat aquest camí durant aquest curs, estan traçant el seu propi
projecte de pati inclusiu, coeducatiu, lúdic, artístic, naturalitzat... concebent-lo com un espai que educa i
per a tothom.
https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/lleida-patis-escoles-online
Comunitat autònoma d’Aragó
PATIOS X EL CLIMA ARAGÓN
Nieves Ibarra . Departament de Canvi Climàtic i Educació Ambiental del Govern d’Aragó
La Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental del Gobierno de Aragón promou la
campanya de sensibilització denominada “Patios X El Clima”, per a fomentar en els col·legis públics
d’Aragó el redisseny dels patis i espais escolars de manera participativa a fi de renaturalitzar-los, millorant
el seu disseny cap a la sostenibilitat; així com la seva funció pedagògica per a la mitigació i adaptació
dels efectes del canvi climàtic en els entorns dels col·legis.
Per a això, durant l’any 2021 licita un contracte mitjançant procediment obert simplificat per al disseny i
execució de la campanya Patios X El Clima a Aragó durant el curs 2021-22. Pel que fa a les actuacions a
realitzar dins de la campanya, s’inclouen el disseny, la formació teoricopràctica, processos participatius,
obtenció d’un prototipat final i materialització d’alguna de les actuacions incloses en el prototipat, així
com accions de divulgació al llarg del procés.
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/direcciongeneral-de-cambio-climatico-y-educacion-ambiental
Comunitat autònoma de Castella i Lleó
PROGRAMA DE RENATURALITZACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE LES ESCOLES
Toni Aragón. Patrimoni Natural de la Junta de Castella i Lleó
L’objectiu del programa és respondre als riscos climàtics i augmentar la biodiversitat d’espais urbans,
potenciant les plantacions amb criteris agroecològics, ecosocials, la biodiversitat i varietats locals, la salut
física i emocional i la sobirania alimentària. El projecte parteix d’un treball de generació d’infraestructura
verda, el segell de centres sostenible i el programa PRAE i col·laboracions en formació i acompanyament
del professorat d’utilització d’exterior com a escenari d’aprenentatge. Els 65 centres van ser seleccionats
d’entre 300 sol·licituds seguint criteris d’experiència educativa sobre sostenibilitat i ús exterior,
vulnerabilitat climàtica local i el grau de participació de cada comunitat educativa.
Actualment, el programa està en fase de licitació d’obres i inclusió de l’ús del pati a les programacions
anuals. Els tres reptes principals són generar una metodologia eficient i transferible, donar continuïtat al
programa i incorporar el pati com a escenari d’aprenentatge en la construcció de futurs centres
educatius.
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/programa-renaturalizacion-adaptacion-cambio-climatico-patio

MARC NORMATIU I CRITERIS PER A LA TRANSFORMACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS
veure vídeo
En aquesta taula rodona es presenten els marcs legals d’urbanisme i arquitectura que fan possibles
aquests projectes. De la mateixa manera que els projectes de renaturalització estan qüestionant els
models de ciutat pel que fa a temes mediambientals, pedagògics, socials, comunitaris i de participació,
també qüestionen els contenidors físics, les escoles, que tenen unes normes que ens marquen fins on
podem arribar físicament amb aquestes transformacions.
Després de presentar les ponents i abans de començar la taula rodona, Mamen Artero presenta la
publicació del monogràfic de la revista de l’editorial Graó sobre renaturalització d’espais educatius. En
aquest monogràfic, coordinat per El globus vermell, on es recullen experiències actuals sobre què està
passant actualment a l’àmbit nacional.
https://elglobusvermell.org/dossier-renaturalitzar-els-espais-i-els-temps-educatius/
Mariona Genís. Representant grup tècnic redacció document Nous aprenentages, nous espais
Quan parlem de normativa és essencial parlar de la distància històrica entre la idea de l’ús pedagògic
d’un espai i de la idea d’equipament, d’edifici educatiu, perquè els nostres imaginaris i marcs mentals
són el que determinen les normatives que s’apliquen en aquests espais al llarg del temps.
Des dels inicis, l’any 1984, amb la demanda de Giner de los Ríos d’incloure un camp escolar extens als
centres que tingui un ús pedagògic, per educar en la fantasia, passant per l’arribada de les primeres
instruccions tècnic-higièniques el 1905, la normativa d’incloure pistes esportives als centres per garantir
el dret a fer esport als anys setanta i fins al 2010, on ja no es demanen dues pistes esportives, però sí un
espai per fer esport, seguim sense parlar d’ús pedagògic del pati, de la natura o de les oportunitats que
ofereixen aquests espais exteriors. Mirant-ho de manera optimista, qualsevol escola pot adaptar el seu
projecte complint aquestes petites normes generals, però amb la democràcia arriben també les
competències autonòmiques, uns límits més tècnics i prescriptius.
Les mateixes institucions que prescriuen totes aquestes normatives elaboren guies i documents d’ajuda
que parlen de naturalització, de crisi climàtica i de patis com a oportunitat. Avui en dia aquestes guies
arriben a moltes comunitats educatives, arquitectes i institucions i es fan servir des de baix fins a dalt, de
manera que acaben arribant a les institucions i fan que apareguin canvis.
Ara estem en un moment molt interessant de canvi i d’oportunitats. En un pati o una ciutat educadora,
s’han d’adaptar i negociar els temes més complexos, com la seguretat, el manteniment, la durabilitat,
s’han de veure quines eines tenim per, en comptes de delegar-ho tot a una assegurança de
responsabilitat civil i regir-nos per un excés de prescripció, puguem establir unes normatives que
permetin dialogar i establir un consens pel que fa als riscs, la durabilitat i el manteniment més adequat al
context.
https://agparquitectes.com/
Maite Mínguez. Departament d’educació de Catalunya
Presenta la publicació Nous aprenentatges, nous espais, que sorgeix arran dels canvis que estan patint
els entorns educatius (no només físics). Avui en dia hi ha una necessitat d’introduir canvis al disseny dels
espais. El més significatiu de tots és el procés participatiu als centres fins i tot abans de conformar l’equip
redactor del projecte, per poder formalitzar les demandes i necessitats de tots els agents des de l’inici.
La publicació té 6 capítols, els més rellevants són:
- Capítol 4, sobre les reflexions de tota la comunitat educativa, que s’han de fer d’acord amb el projecte
educatiu per fer un millor ús de l’equipament. Es proposen en aquest capítol aspectes sobre la utilitat
pedagògica de l’espai exterior sobre els quals reflexionar.
- Capítol 6, un capítol viu on es poden continuar incorporant reflexions que defineixen com ha de resultar
l’espai exterior d’un equipament educatiu que generi ciutat i urbanisme, que sigui pol dinamitzador de
l’entorn on està ubicat i que arribi a definir els espais públics que envolten el centre i les seves relacions.
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/nous-aprenentatges-nous-espais/

Sandra Bestraten. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Explica quines eines es donen des del COAC als centres educatius. Gràcies a la llei d’arquitectura del
2017, els valors de l’arquitectura s’han d’incloure a l’educació.
El COAC ha creat el Centre Obert d’Arquitectura, dins del qual, com a part cultural i pedagògica, hi ha
l’apartat de l’Arquiescola, una eina que ofereix activitats que les escoles poden incorporar al seu projecte
educatiu per educar sobre l’arquitectura, despertar la sensibilitat des de l’experimentació i construir
conjuntament. És una oportunitat molt bona per aprofitar la transformació de l’espai per al seu ús
pedagògic i per donar eines a tot l’equip docent perquè siguin protagonistes de la transformació.
També s’ha treballat molt perquè la segona setmana de maig sigui la Setmana de l’arquitectura.
Compartir la informació que es necessita és molt valuós. En aquesta setmana, un cop a l’any, a les aules
entren arquitectes que escolten i eduquen les comunitats educatives sobre els espais educatius, on
apareix, principalment, el pati de l’escola.
descarregar programa educatiu Arquiescola

LA VIDA TORNARÀ. RECITAL
Gustavo Duch i Sònia Arias
veure vídeo
Com a cloenda de la jornada Mamen Artero, abans del recital, presenta un llibre de Gustavo Duch
anomenat Mucha gente pequeña i parla sobre com a poc a poc, junts, podem transformar el món.
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VI JORNADES DE RENATURALITZACIÓ D’ESPAIS I ENTORNS EDUCATIUS d’aquí i arreu
9 Juny MATÍ
PROGRAMA
08.40 – 09.00

ENTRADA I REGISTRE

09.00 – 09.30

ACCÉS EQUITATIU EN LA RENATURALITZACIÓ D’ENTORNS ESCOLARS
Francesc Baró. VUB, Bèlgica

09.30 – 10.00

BIODIVERSITAT I VERD ESCOLAR
Nathalie Blanc i Sarah Bortolamiol. CNRS, França

10.00 – 10.30

PAUSA

10.30 – 12.00

MERCAT D’EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS
Ciutat de París
OASIS SCHOOL YARDS
Cédissia About
Ajuntament de París
Ciutat de Brusel·les
OPÉRATION RÉ-CRÉATION
Julien Ruelle
Brussels Environment
Ciutat de Rotterdam
GREEN-BLUE SCHOOLYARDS
Elijan Bes
Ajuntament de Rotterdam
Bosnia & Hercegovina, Croàcia i Sèrbia
SEE ECO-STEAM CHALLENGE
Lale Dobrijove
Center for the Promotion of Science, Sèrbia

12.00 – 12.30

GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ
Filka Sekulova. UOC

12.30 – 13.15

SALUT I VERD ESCOLAR
Lidia Casas. Universitat Antwerp
Mònica Ubalde. ISGlobal

13.15 – 13.30

CLOENDA
Mamen Artero. El gobus vermell
Isabel Ruiz-Mallén. UOC

VI JORNADES DE RENATURALITZACIÓ D’ESPAIS I ENTORNS EDUCATIUS d’aquí i arreu
8 Juny TARDA
RESUM
BENVINGUDA
Mamen Artero. El globus vermell
Mamen Artero dona la benvinguda i presenta la segona jornada de les VI Jornades de Renaturalització
d’espais i entorns educatius. Llegeix un fragment del llibre Tierra, alma y sociedad de Satish Kumar i parla
de què en el fons pretenem que els nostres infants i la nostra societat estigui en contacte amb la natura
per estimar-la i per poder continuar dins d’aquestes ciutats que cada vegada es fan més dures.
ACCÉS EQUITATIU EN LA RENATURALITZACIÓ D’ENTORNS ESCOLARS
Francesc Baró. VUB, Bèlgica
veure vídeo
descarregar presentació
La seva carrera és de professor i investigador, centrat en ciències ambientals i des del seu doctorat, en
ecologia urbana. A la seva ponència parla de l’accessibilitat i l’equitat i les implicacions de l’equitat en
relació amb el verd escolar al voltant i dins de les escoles, a partir d’un estudi pilot que es va fer a
Barcelona l’any 2021, investigació que continuarà amb l’estudi de les experiències del projecte
Coolschools.
L’espai verd urbà i l’ecologia urbana està a l’agenda urbana de les ciutats des de fa temps (UN-SDG 11
parla de proporcionar accés universal de manera inclusiva als espais verds, específicament a la infància) i
hi ha moltes evidències científiques sobre els beneficis que aporta el verd.
Coolschools se centra en l’exposició i l’accés al verd escolar perquè els infants cada cop passen menys
temps en entorns naturals, especialment els d’entorns més desfavorables, perquè els estudis actuals
només tenen en compte el verd en un àmbit residencial, però el verd a les escoles està poc estudiat i,
també, perquè l’accés al verd a l’escola pot ser molt important, especialment en termes d’equitat.
A continuació presenta les dades obtingudes de l’estudi pilot a la ciutat de Barcelona, que resulta en
l’agrupació de les escoles en quatre grups:
1. Escoles més verdes: molta cobertura interior i al voltant, acostumen a estar dins d’àrees verdes.
2. Escoles en barris més desfavorits: nivells baixos de verd interior a l’escola, però molt accés a espais
verds al voltant.
3. Escoles amb molt verd interior i exterior, als barris més rics, concertades o privades.
4. Escoles grises: no tenen verd a l’interior de l’escola i poden compensar una mica al voltant.
De l’estudi, dins del qual es van fer una sèrie d’enquestes sobre l’ús de l’espai a l’aire lliure a moltes
escoles, s’extreuen conclusions com ara que les escoles que fan més sortides són les que tenen més a
prop espais verds (Collserola, Montjuïc…) o en àrees amb baixa densitat i més riques; els nens que van a
escoles amb més verd també gaudeixen amb més freqüència d’activitats a l’aire lliure que els que van a
les escoles grises, la qual cosa exagera les desigualtats entre els infants. Els programes de
renaturalització escolar s'han d'impulsar amb criteris d'equitat per evitar perpetuar i fins i tot agreujar les
disparitats existents en l'àmbit residencial i escolar en l'accés dels nens als espais verds i blaus urbans.
BIODIVERSITAT I VERD ESCOLAR
Nathalie Blanc. CNRS, França + Sarah Bortolamiol. CNRS, França
veure vídeo
descarregar presentació
Les dues ponents parlen dels projectes Oasis Schoolyards de París i del projecte Coolschools. A la
introducció conjunta expliquen que treballen amb la biodiversitat: no només amb els espais verds, sinó
amb la relació que hi tenen tots els éssers vius. Nathalie Blanc explicarà què s’ha fet fins ara i Sarah
Bortolamiol el que es farà en un futur.

Moltes ciutats han adoptat estratègies per fer-se més resilients al canvi climàtic, però no saben com
integrar els éssers vius al seu ecosistema urbà.
L’objectiu del projecte Oasis Schoolyards és crear espais frescos que siguin més agradables i compartits
per tothom. Renaturalitzar els patis de les escoles ajuda a obtenir refugis climàtics també per a la ciutat,
però, quin paper té la biodiversitat per a l’èxit del projecte?
S’han fet molts estudis de la biodiversitat a les escoles, sovint involucrant els infants. Com a indicador
principal dels nivells de biodiversitat s’han estudiat les petites bestioles i s’han fet qüestionaris sobre la
percepció que en tenen els infants i inventaris de la seva presència als espais verds.
Expliquen el que es farà dins el projecte Coolschools en relació amb les pràctiques de transformació
tenint en compte la biodiversitat. Treballaran amb diversos components que inclouen inventaris de
biodiversitat i connectivitat i la percepció i coneixement que tenen els infants de la biodiversitat, tot a
través de l’observació i d’activitats creatives per conèixer i analitzar la connexió amb la natura. Les
hipòtesis principals de l’estudi són que la presència de la biodiversitat a les escoles varia en gran manera
segons com es tracti la vegetació (cobertura, estrats, manteniment) i la posició de l’escola en relació amb
les continuïtats ecològiques.
També treballen molt en la governança, perquè s’han adonat que la relació entre els éssers vius
funcionals està infrarepresentada, per això, com que molta gent no sap com funciona, es fan projectes
que no permeten que aquests espais verds tinguin una bona vida. El repte és estudiar la connexió entre
materialitat i pràctica per canviar la idea de renaturalització que tenen algunes persones i que pot arribar
a donar resultats inversos als desitjats.

MERCAT D’EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS
veure vídeo
Ciutat de París
OASIS SCHOOL YARDS
Cédissia About. Ajuntament de París
El projecte de patis escolars Oasis va començar el 2018, impulsat pel Departament d’Afers Escolars
(DASCO) i el Departament d’Edificis Públics i Arquitectura (DCPA). Pretén renovar els patis escolars
millorant les condicions tèrmiques dels patis escolars de la ciutat, la manca de zones verdes a la ciutat i
la qualitat de vida i els espais de desenvolupament dels infants. Nombre d’escoles intervingudes el
desembre de 2021: 72 (estiu de 2022: 101). L’any 2050, totes les 770 escoles de la ciutat es renovaran
sota el projecte de preconització.
Tres pilars tradicionals de la sostenibilitat: Ambiental (millorar els espais verds i crear noves zones verdes
a l’espai urbà per fer front als efectes illa de calor i al canvi climàtic, millorant l’ús dels ecomaterials i els
principis de l’economia circular), Social (creant xarxes socials a partir de la comunitat de l’escola fins a un
procés d’interacció a escala local més gran, obrint els patis de l’escola els caps de setmana i, mitjançant
la cocreació i les intervencions cooperatives durant el procés de renovació, fomentant les interaccions
socials i la integració entre nens de tots els orígens i cultures que convergeixen a París a través del joc
lliure, esquemes i accions de grup cooperatiu, millorant la percepció i coneixement de la biodiversitat
dels mestres i els infants), Econòmic (millorant l’atractiu i la qualitat de vida de la ciutat, creant un nou
model per replicar en altres àmbits urbans, presentar un esquema econòmic de circuit tancat o de
proveïdors locals, prioritzant les interaccions a petita escala).
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/
Ciutat de Brusel·les
OPÉRATION RÉ-CRÉATION
Julien Ruelle . Brussels Environment
L’objectiu de l’Opération Ré-création, coordinada per Bruxelles Environnement en col·laboració amb
Perspective.brussels, és crear espais d’esbarjo verds, millor compartits i, per tant, més agradables de
viure durant i fora de l’horari escolar.Aquesta iniciativa també és una resposta directa a les diferents
estratègies ambientals de Brussel·les centrades en la permeabilitat del sòl, la gestió de l’aigua, la
reducció de l’efecte illa de calor, el reforç de la xarxa verda (creació d’hàbitats seminaturals), la
conscienciació i l’educació sobre la natura, el benestar dels ciutadans i dels infants.El maig de 2021 es va
iniciar una convocatòria als centres educatius de les xarxes d’ensenyament oficial i concertat, d’educació
infantil, primària i/o secundària, de qualsevol tipus d’ensenyament i règim lingüístic, situats en àrees
prioritàries. S’han rebut 62 manifestacions d’interès. Entre elles, finalment es van seleccionar 20 escoles.
Cada escola seleccionada rebrà una subvenció de 250.000€ com a màxim.Aquest projecte és totalment
complementari al ja existent «programa de subvencions petites» ja existent des del 2016 que atorga una
petita inversió verda i una sessió de formació a les escoles. Centenars d’escoles ja s’han beneficiat
d’aquesta subvenció.
https://www.bubble.brussels/operation-re-creation/
Ciutat de Rotterdam
GREEN-BLUE SCHOOLYARDS
Elijan Bes . Ajuntament de Rotterdam
Com a seqüela del programa de patis escolars verds per als barris prometedors de Rotterdam, vam
iniciar un nou programa el 2019: els patis escolars GreenBlue com a part del nostre programa “fer verda
la ciutat” i el programa d’adaptació al clima “Rotterdam Weatherwise”.
Hem desenvolupat un programa de subvencions per a escoles de primària per tota la ciutat amb criteris
de selecció centrats en el clima, l’ambientalització, els espais de joc i les finalitats educatives i la
motivació i base de suport de l’escola. L’any 2019 es van seleccionar 6 patis escolars (6 acabats). El
2020 vam iniciar una nova ronda i es van seleccionar novament 6 patis escolars (3 completats). L’any
2022 van sol·licitar la subvenció 20 centres i actualment estem en procés de seleccionar de nou 5/6
centres. Al costat d’això ens trobem en l’actualitat en un procés de disseny i participació de 5 places

d’espai públic adossades a una escola de primària. L’objectiu és transformar aquestes places en llocs
més verds i climàtics on els nens puguin jugar i aprendre en un entorn més natural.
A més d’aquestes transformacions físiques d’aquests patis escolars, també estem posant en marxa pilots
i investiguem què cal canviar en l’àmbit de les polítiques i les parts interessades per fer que els patis
escolars greenblue siguin una implementació comuna a l’habitatge i la nova construcció d’escoles. El
nostre equip de projectes multidisciplinari assessora i forma en diversos projectes de patis de la iniciativa
greenblue, així com en diversos temes més estratègics.
https://patisxclima.elglobusvermell.org/mapa-ca/green-blue-schoolyards/
Bosnia & Hercegovina, Croàcia i Sèrbia
SEE ECO-STEAM CHALLENGE
Lale Dobrijove . Center for the Promotion of Science, Sèrbia
En l’última dècada, el sud-est d’Europa (SEE) s’ha enfrontat a efectes climàtics greus i desafiants. Tant si
parlem d’inundacions devastadores o de períodes de calor i sequera extrems, com si pensem en
tempestes i vents atípics d’una força sense precedents, els resultats clars dels canvis climàtics es poden
observar fàcilment a la regió.
Per tant, tres punts de contacte nacionals de SEE Scientix uneixen forces amb l’objectiu d’abordar els
problemes identificats mitjançant un projecte que implica escoles, professors i alumnes. L’estructura
proposada es desplegarà de manera idèntica a cada país, amb la participació de tres escoles de primària
amb equips de dos professors i de 5 a 10 alumnes.
Els objectius del projecte són els següents:
- Cartografiar l’estat de les condicions climàtiques bàsiques als patis escolars (temperatura, humitat, vent)
- Recollir, analitzar i comparar els resultats amb les mitjanes de dades
- Pensar, desenvolupar i proposar solucions creatives i basades en la natura
- Presentar i comprovar la seva aplicabilitat i assoliments
- Presentar tot el procés i els seus resultats finals utilitzant qualsevol aspecte de la creativitat artística
(vídeo/fotografia/joc/dansa, etc.)
https://patisxclima.elglobusvermell.org/mapa-ca/see-eco-steam-challenge/

GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ
Filka Sekulova. UOC
veure vídeo
descarregar presentació
Estudiar la governança ens pot ajudar a entendre com millorar contínuament la utilitat, l'ús i l'impacte de
l'espai verd exterior. És important destacar que estudiant la governança podem entendre l'eficàcia (i el
paper) de les polítiques públiques, suggerint així millores/esmenes pel que fa a l'elaboració i
implementació de polítiques.
Moltes àrees d’estudi encara tenen pocs informes al respecte i que són influents en el bon funcionament
dels espais verds, com ara estudis sobre la comunitat local, els perills de dissenyar sense cap reflexió i
només per estètica, l’espai per a l’ensenyament a l’aire lliure, l’educació del professorat, el suport públic i
institucional o les transformacions socioecològiques.
Pel que fa a l’accés just al lleure i a la natura, la renaturalització dels patis de les escoles afavoreix la
igualtat en termes socioeconòmics i de gènere.
Pel que fa a la participació, molts infants no veuen reflectida la seva opinió després dels processos als
projectes, moltes vegades s’han implementat amb presses i moltes escoles es veuen decebudes amb el
resultat. No s’ha de subestimar el projecte de disseny perquè les comunitats educatives aprenen molt
durant aquest procés. Involucrar els pares i mares també és molt important encara que sigui en coses tan
simples com plantar un arbre. També és crucial fer un prototip i provar com es fa servir amb els infants,
per veure quines coses i funcionen i quines no del projecte, com a part del procés participatiu amb les
escoles.
S’ha de potenciar el coneixement pedagògic de la biodiversitat per part dels jardiners. El manteniment es
fa per part de persones no integrades al projecte (habitualment consergeria) i se’ls hauria de fer partícips
des de l’inici del procés participatiu per garantir un bon funcionament del conjunt.
Actualment, es dissenya molta natura ordenada mentre que pedagògicament es fa servir una natura més
desordenada, més real, que funciona millor per construir, aprendre i imaginar.
Al projecte Coolschools s’estudiaran 5 escoles a Barcelona i 3 a Brussel·les tenint en compte aspectes
sobre quines coses han funcionat, quines no han funcionat tan bé, quines han sigut les barreres i com
són aquestes barreres, com és el manteniment, com s’integra l’espai verd al currículum escolar i si està
relacionat d’alguna manera amb algun marc polític més ampli.

SALUT I VERD ESCOLAR
veure vídeo
Mamen Artero introdueix la següent taula rodona amb un fragment del llibre Somos naturaleza, de Katia
Hueso. Tots els assistents a les jornades sabem que són múltiples els beneficis que ens aporta estar a la
natura, i reflexiona sobre la importància que té continuar-ho explicant a les persones i a les
administracions.
Lidia Casas. Universitat Antwerp
descarregar presentació
El canvi climàtic ha estat demostrat com la causa de múltiples problemes de salut, especialment als
primers anys de la nostra vida. Com a exemple mostra un gràfic de l'augment de la mortaldat durant
l'onada de calor de l'any 2003. La contaminació de l'aire no només té a veure amb l'emissor sinó també
amb altres causes ambientals.
Cada vegada vivim més persones a les ciutats i com a conseqüència hi ha més densitat, més
contaminació de l'aire, més contaminació acústica i illes de calor.
Els infants són la població més vulnerable a aquestes exposicions perquè és una època de
desenvolupament que tindrà molt d'impacte a la vida futura.
El desenvolupament del cervell comença amb el naixement i es desenvolupa molt fins als 22-24 anys. És
en aquest temps on hem de concentrar els beneficis per al seu desenvolupament.
Hi ha algunes maneres d'adaptar les ciutats a aquests canvis, com ara la reducció de les illes de calor
urbanes, la prevenció d'inundacions, la reducció del trànsit i crear espais per a la socialització, l'activitat
física, la relaxació, horts urbans, etc.

Al projecte Coolschools es farà una avaluació del potencial transformador de les solucions basades en la
natura com a refugis climàtics a 10 escoles de Brussel·les per veure si tenen impacte en el
desenvolupament neurològic dels infants, tenint en compte factors socioeconòmics, espais verds i
transformacions dins i fora de l'escola i mesures de salut per a la salut mental i la qualitat de vida i per al
desenvolupament cognitiu.
Mònica Ubalde. ISGlobal
Tal com s'ha mencionat ja anteriorment, cap el 2025, el 70% de persones viurem a les ciutats. La
mortalitat depèn en un gran percentatge de l'entorn i el medi ambient, però també hi ha molta diferència
en la mortalitat depenent de la situació socioeconòmica.
Els patis de l'escola són una gran oportunitat per promoure la salut, juntament amb el verd del voltant de
l'escola. L'escola no s'ha d'entendre com un lloc aïllat sinó com un lloc connectat amb el veïnat i la ciutat.
És una gran oportunitat per la millora de la salut global perquè a tots els barris hi ha escoles, estan ben
repartides per la ciutat i es poden escalar i ampliar els beneficis obtinguts de la transformació del pati a
tota la comunitat, aproximant la natura i els seus beneficis i generar equitat.
Aquests canvis han de ser conduïts des de la mateixa escola i donar veu i educar la comunitat, per això
és molt important com es dugui a terme el procés participatiu. Les transformacions no són només
urbanístiques, sinó que també han de ser pedagògiques i socials. Cal fer un esforç per involucrar també
els joves adults, que és un sector de la població sovint deixat de banda.
Estendre la participació i transformar altres espais com els camins escolars o la creació d'entorns
escolars segurs i saludables també reforça els beneficis per la salut de la comunitat. Presenta el projecte
Entornos Escolares Seguros y Saludables.
Pel que fa a l'avaluació dels projectes es presenta el cas d'estudi dels Refugis Climàtics de Barcelona,
amb els factors que s'han tingut en compte, com ara el canvi de temperatura abans i després de la
transformació de l'espai exterior de les escoles. També van dissenyar una eina d'avaluació de l'ús del
pati, que mostra un augment del joc en grups més grans per part de les nenes i més diversitat de jocs
per part dels nens. Després de les transformacions hi ha un augment d'espais per estar i interactuar i una
millor percepció per part dels infants de l'espai exterior de l'escola.
En altres centres s'han observat altres efectes després de la transformació, com el cas del CEIP Ramón
María del Valle Inclán on ha augmentat la matriculació i la sol·licitud de professorat, hi ha més equitat i es
fan més classes fora de l'aula i ha augmentat el desenvolupament motor i l'aprenentatge.
Per acabar mostra en un altre estudi que la inversió en aquest tipus de transformacions repercuteix
directament en l'estalvi de diners en salut pública i salut mental, fins a 2 milions d'euros. Els entorns
escolars són clau per contribuir a la transformació de les ciutats més saludables, sostenibles i justes.
CLOENDA
Mamen Artero i Isabel Ruiz-Mallén
Aquestes són les VI Jornades de Renaturalització que organitza El globus vermell, per tant, els projectes
presentats són encara molt joves. Per això és important que siguem tots aquí, celebrant projectes, fent
projectes com Coolschools, que continuem treballant junts i seguim en el bon camí.
Les Jornades han estat un lloc de trobada molt inspirador, un lloc on compartir molts coneixements.
Les dues agraeixen la participació a tothom durant els dos dies i es conclouen les Jornades.

