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TREBALL FINAL DE GRAU

RESUM (màxim 50 línies)

La intenció d’aquest treball és la de servir com avantprojecte per poder-lo
presentar a l’AMPA i reunir material i voluntaris per fabricar les joguines per
l’espai de lleure de l’escola Vinyes Verdes. En aquest treball es descriuen les
etapes de documentació, anàlisi del context i l’espai a projectar, el
desenvolupament conceptual dels espais de lleure i el desenvolupament tècnic
dels equipaments que hi seran instal•lats.
Per elaborar aquest redisseny de l’espai de lleure s’han utilitzat metodologies
de disseny industrial i conceptes de projecció pròpies de la arquitectura i el
paisatgisme, donada la importància de crear un ambient apropiat per al joc i
aprenentatge dels nens.
Durant la elaboració d’aquest treball s’ha donat especial importància a les
qüestions pedagògiques que envolten el joc dels infants, parts claus en la
correcta evolució cap a adults equilibrats física, psíquica i socialment, així com
la sostenibilitat del projecte per encaixar en el ambient rural de la zona.
El concepte desenvolupat en aquest treball consta de la previsió d’instal•lar
vegetació diversa, veles per donar ombra, camins i diverses estructures de
fusta reutilitzada i pneumàtics recuperats.

Paraules clau (màxim 10):
Espai de lleure

Alumnes

Pati

Aprenentatge

Escola

Comunitat
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1. Introducció
Sovint molts adults titllen el joc de “cosa de nens”, una activitat sense finalitat aparent més
enllà de la de passar l’estona. Deixen de pensar en la importància que les activitats d’oci
tenen per un adult, i no recorden tot el que s’aprèn jugant, doncs des de que naixem, el
joc és la principal activitat d’aprenentatge de la nostra vida. Jugant reconeixem el nostre
cos, la nostra veu i aprenem a parlar. Jugant amb l’adult, l’infant aprèn rutines i
comportaments per mimètica, jugant sol es coneix com a individu i explora l’entorn i jugant
amb altres petits aprèn a relacionar-se i a conviure en societat.
“Jugar es necesario porque aprender es imprescindible.”
Marta Rojals del Álamo, arquitecta i escriptora.
En els primers anys de vida el joc és la via d’aprenentatge principal dels nens, és la
activitat base que els ajuda a evolucionar física, intel·lectual i emocionalment. A través del
joc s’aprenen i es posen en pràctica coneixements bàsics per poder viure en societat en el
món actual.
Tot i que jugar a pilota o a les “casetes” són activitats positives per al desenvolupament
dels infants, no són suficients per estimular totes les capacitats d’aquests, i depèn
íntegrament d’aquests estímuls en els inicis la capacitat física i mental del futur adult.
“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde.”
Gabriela Mistral, pedagoga i poeta
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2. Metodologia
Com en tot projecte o treball analític, en el desenvolupament d’aquest projecte ha estat
indispensable seguir un procés lògic per a l’obtenció dels resultats aquí exposats. La
metodologia del disseny industrial és un procés objectiu que ens garanteix el control dels
resultats i la seva correcta relació amb el briefing a complir.
“El diseño y la metodología forman un binomio inseparable.”
Jose Manuel Mateo, dissenyador industrial.
La primera i més àmplia eina de metodologia de disseny ha estat la seqüencia lògica amb
iteracions coneguda actualment com a “Design thinking”, aquesta s’ha utilitzat per a la
representació més general del projecte incloent el treball acadèmic i la actuació
participativa així com la previsió temporal (veure Il·lustració 1).
Per al projecte col·laboratiu, en el que participa la comunitat educativa –mestres, mares i
pares, alumnes i simpatitzants- s’han definit nou punts (representats a la il·lustració 2) per
poder-los presentar de manera coherent i accessible a les parts implicades en el projecte.
Amb aquesta eina s’aconsegueix una correcta planificació de la gestió humana en
projectes cooperatius d’aquesta mena.
A més a més, al llarg del desenvolupament dels equipaments i la distribució dels espais
s’ha pres d’exemple la metodologia descrita per Bruno Munari al llibre ¿Cómo nacen los
objetos? Apuntes para una metodología proyectual de la editorial Gustavo Gili,
representada en la imatge següent.

Il·lustració 1 – Metodologia de Bruno Munari
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Il·lustració 2 - Metodologia de disseny seqüencial
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Il·lustració 3 - Metodologia de disseny espiral
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3. Context del projecte
L’Escola Vinyes Verdes, la seva AMPA, tres municipis i la crisi.
Informació extreta del Projecte Educatiu de l’escola, aprovat pel Claustre el dia 26 de juny
de 2014 i pel Consell Escolar del Centre el dia 1 de juliol de 2014.
“L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica
i respectuosa amb la pluralitat.”
Llei d’Educació de Catalunya. Article 93. Punt 2.
L’escola Vinyes Verdes és un centre de titularitat pública que depèn del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que imparteix el segon cicle d’Educació
Infantil i Educació Primària. Es troba ubicat al poble de La Beguda Alta, el qual no té
municipi propi. La Beguda Alta depèn de tres Ajuntament que són: Sant Llorenç d’Hortons
(Alt Penedès), Masquefa (Anoia) i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Físicament
l’escola pertany al terme de Sant Llorenç d’Hortons però són els tres Ajuntaments els que
es fan càrrec del seu manteniment. Aquesta localització tan peculiar porta, de vegades,
alguns problemes en la relació amb l’entorn, donat que en ocasions hi han físicament més
a prop institucions i serveis amb les quals l’escola s’ha de relacionar però els límits
territorials establerts fan que s’hagin de desplaçar a una altra població més llunyana. Són
exemple d’aquestes dificultats burocràtiques les reunions amb serveis socials, que s’han
de fer amb els tres municipis amb la càrrega de gestió que això comporta, o la repartició
de serveis mèdics entre Masquefa i Martorell.

Il·lustració 4 – Plànol del poble
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Com passa amb la majoria d’obres públiques, perquè és el que dicta la normativa, l’escola
es va projectar seguint criteris marcats per guies de construcció i normatives estatals i
autonòmiques com les d’accessibilitat i seguretat, però també de manera quadriculada i
sense contacte algun amb la comunitat que posteriorment hi conviuria. És per això que els
primers anys de funcionament de l’edifici els components de la comunitat educativa es
van trobar amb les deficiències d’un espai de lleure buit i desèrtic, això si, amb una
normalitzada pista esportiva que ocupa la major part del pati de primària (veure il·lustració
5) i una estructura metàl·lica per al sorral d’educació infantil, a part dels petits arbres
disposats “equilibradament” pels dos patis.

Il·lustració 5 – Plànol de l’escola Vinyes Verdes

Aquesta escola ha anat creixent, però no s’obliden que venen d’una escola rural on les
relacions entre els alumnes de les diferents edats eren molt estretes. Continuen treballant
perquè això sigui així i fomenten activitats per tal que els nens i nenes de l’escola puguin
fer coses junts. Per això l’escola segueix treballant amb el ‘model rural’ on els alumnes
conviuen a l’aula per cicles, aquest model es basa en el modelatge entre iguals, els
infants poden accedir als nous coneixements de manera més adequada a través de
l’exemple i la imitació dels més grans, el grup que els acull és també el grup que els
permet compartir moments d’aprenentatge de tot tipus, tant els processos com els
continguts.
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Treballen per aconseguir una educació integral dels seus alumnes. Pretenen doncs que el
centre sigui un lloc de convivència, de formació, desvetllador i desenvolupador de totes
les capacitats de l’ infant, tant intel•lectuals com físiques, afectives, artístiques i creatives,
de relació i comunicació, en el camí per aconseguir una educació harmònica i integral tot
respectant les diferències individuals.
Volen aconseguir esdevenir una escola acollidora per a tots els sectors que formen part
de la Comunitat Educativa: alumnes, famílies i mestres i arribar a gaudir d’un bon clima i
unes bones relacions entre tots els membres de la Comunitat.
Durant uns anys l’escola, aleshores CEIP Francesc Mata Sanghés, va estar dividida en
dos edificis, el de educació infantil ubicat a territori de Sant Llorenç d’Hortons, i el de
primària a Masquefa. Més endavant, amb la crescuda de població (veure Taula 1), i
prioritzant les conveniències polítiques i no el millor terreny per a la construcció d’una
escola, es va decidir que l’emplaçament de la nova Escola Vinyes Verdes serien unes
terres anomenades localment com “La Viña d’en Damià” i es creu, per problemes succeïts
durant les obres, que era la baixada natural de les aigües dels camps del voltant. Després
de més d’un entrebanc, com la aparició d’una escomesa de serveis que no apareixia als
plànols, l’edifici va acabar de ser construït. Un edifici prefabricat i sobri va esdevenir
l’Escola Vinyes Verdes.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA BEGUDA
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Taula 1

Les famílies que matriculen els seus fills en aquesta escola solen ser famílies
treballadores de classe mitja o mitja-alta (la majoria amb estudis mitjans), majoritàriament
procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona, gran part de les famílies són originàries
d’altres comunitats de l’Estat, però ja nascudes a Catalunya, que mantenen el castellà
com a primera llengua. Van arribar a La Beguda amb l’explosió demogràfica dels anys
2000-2008, una gran part d’elles viuen a una urbanització annexa al camp de golf. Amb
l’actual situació de crisi generalitzada, moltes d’aquestes famílies tenen algun membre (o
diversos) en situació d’atur, sovint de llarga durada, amb el canvi de nivell de poder
adquisitiu que això comporta.
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Mica en mica, les famílies i simpatitzants de la comunitat van anar “equipant” el pati
d’infantil amb casetes i tobogans que ja quedaven vells o petits i trobaven una segona
vida a l’escola.

Il·lustració 6 – Tobogan i detall del seu estat

A més a més, els mestres preveuen cada any reservar una part del pressupost de
material per a renovar i ampliar els accessoris per al pati, com són els carretons i les
pales. Aquest pressupost depèn de les famílies del centre, i donada les circumstàncies
socials actuals, cada any queda més ajustat. Sumant-hi que els equipaments d’exterior
són força cars, l’escola no es pot permetre renovar o ampliar els jocs d’exterior.

Il·lustració 7 – Carretons del pati d’infantil

13

3.1.

El currículum escolar

A partir dels tres anys, els infants de la nostra societat passen més hores a l’escola que a
la seva pròpia casa, i en la primera etapa educativa han d’assolir molts coneixements,
d’un mateix, de l’entorn i dels llenguatges, per això l’ambient escolar els ofereix una gran
quantitat d’estímuls a través dels professionals educadors, que es preocupen de crear o
aportar el material adient per al bon desenvolupament general dels alumnes.
Un espai igual d’important que la mateixa aula és l’espai de lleure, ja sigui interior o
exterior, doncs és en aquestes zones on els petits emulen la vida quotidiana, posant-se
reptes, prenent decisions, relacionant-se i en definitiva, aprenent.
Com demostren les tendències pedagògiques vigents des de principis de segle XX, les
activitats físiques, cognitives i relacionals són igual d’importants en el desenvolupament
de la ment humana i es requereixen l’una de l’altra, és a dir, que com si ens referíssim a
un tamboret, sense una de les tres potes, es perd l’equilibri. És per això que per afavorir
un bon i complet desenvolupament dels infants es requereix d’estímuls adients per
desenvolupar cada una de les tres parts. A dins de l’aula el mestre propicia un ambient
tranquil i divers per desenvolupar la part cognitiva i relacional, amb activitats creatives,
racons de joc simbòlic, etc., i ja sigui al pati o l’aula de psicomotricitat, els infants poden
desenvolupar la part física.
Tot i que aquesta repartició de les activitats és suficient per a una evolució normal dels
alumnes, és més recomanable oferir a l’espai de lleure tot el ventall d’estímuls que
requereix un joc de qualitat, ja que si es treballen a través del joc totes les àrees, el cervell
s’estimula en més camps alhora i se’n treu més profit, així els jocs són més complexos i
elaborats i els infants assoleixen més capacitats més fàcilment.

Il·lustració 8 – Diferents espais de joc.
Per Marta Rojals del Álamo
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Educar per viure i conviure
A les escoles públiques del territori, com l’escola Vinyes Verdes, es treballen la segona
etapa de l’educació infantil i l’educació primària. Aquests dos blocs treballen de manera
molt diferent, principalment pel diferent grau maduratiu dels infants.
L’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia. Comprèn sis
cursos i s’organitza en dos cicles educatius: el primer cicle (0-3 anys) i el segon cicle (3-6
anys). A l’escola s’hi desenvolupa el segon cicle, on els infants assoleixen coneixements i
experiències que els preparen per passar al segon bloc educatiu, l’educació primària, on
s’hi seguiran desenvolupant de manera més àmplia.
La finalitat de l'educació infantil en els centres és contribuir al bon desenvolupament dels
infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de
confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. Al llarg d’aquesta etapa
caldrà desenvolupar unes capacitats motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal,
relacionals, i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el
nostre món actual. Aquest objectiu es persegueix inculcant nou capacitats essencials
organitzades al voltant de quatre eixos.

METODOLÒGIQUES

COMUNICATIVES
PERSONALS

Il·lustració 9 - Font: xtex.cat

ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN
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Les 9 capacitats
Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:
 Capacitats personals. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més
autònoma.
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.
 Capacitats comunicatives. Aprendre a pensar i a comunicar.
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 Capacitats metodològiques. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
 Capacitats específiques per conviure i habitar el món.
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració
social.
Per al desenvolupament d’aquestes capacitats, les persones educadores han d’actuar en
els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita
per a desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges.
Dins del currículum escolar totes les capacitats es treballen alhora a través del joc, la
experimentació i les tasques diàries a classe, però un lloc no menys important on els nens
i nenes aprenen a viure i conviure són les àrees de lleure, on l’infant desenvolupa per
pròpia iniciativa activitats molt diverses al voltant del joc.
Elements clau que aprèn i practica l’infant en els moments de lleure són: possibilitats
motrius, manipulació d’objectes, possibilitats expressives del cos, emocions, joc
psicomotor, benestar emocional, relacions interpersonals, hàbits socials, autoestima,
exploració sensorial, experimentació, descoberta de la natura, rols de gènere, diversitat
cultural i llenguatges (oral, corporal, musical, matemàtic, visual i plàstic).
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3.2.

Objectius principals del projecte

Després d’haver posat en comú amb els mestres del centre les carències dels patis i les
necessitats dels alumnes es va arribar a la conclusió de proposar els següents objectius.
Els espais tractats en aquest projecte hauran de proporcionar als alumnes de l’escola un
lloc agradable i segur que els proposi reptes de tot tipus, els permeti jocs psicomotrius
manuals i corporals, jocs simbòlics i experimentals i on hi tinguin espais de relaxació i
esbargiment. Tot això ha d’anar enllaçat a traves d’un ambient coherent i agradable
adequat a cada una de les activitats i les franges de edat per a les que va adreçat.
Pati d’infantil
El pati destinat a nens i nenes de edats compreses entre els 3 i els 6 anys ha de
proporcionar entreteniment i reptes diversos a través d’estructures i jocs repartits per
l’àrea disponible, respectant els espais reservats per altres fins. Aquest espai ha de
contenir jocs que permetin les següents activitats: Enfilar-se, fer equilibris, lliscar, gronxarse o balancejar-se, arrossegar-se, penjar-se, relaxar-se, representar jocs simbòlics i
practicar psicomotricitat fina.
A més, ha de proporcionar àrees d’ombra i d’estimulació cognitiva, com poden ser jocs
experimentals, musicals o de percepció visual.
Pati de primària
Aquest gran espai està destinat als infants de 6 a 12 anys i inclou una pista esportiva (la
qual ocupa la major part del pati), un porxo, espai de solar i arbres. Com ja disposa
d’ombra i espai per a jocs grupals, s’ha de proporcionar als alumnes:
- Un racó de distensió i esbargiment dirigit a aquell grup d’infants que necessiten un espai
recollit i íntim on desenvolupar activitats socials, afectives i comunicatives.
-Un espai d’activitats físiques alternatives centrat en l’equilibri i la consciència del propi
cos. Aquest espai estarà dotat d’un petit rocòdrom, una corda fluixa, barres d’equilibri o
paral·leles i diferents jocs bidimensionals per a la pràctica d’exercicis psicomotrius.
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3.3.

Definició dels espais a treballar

El centre comprèn el conjunt d’espais representats en el següent plànol (Il·lustració 10) on
es poden veure el gimnàs, els vestuaris, els edificis de primària i educació infantil, la pista
poliesportiva i els patis de primària i infantil.
L’edifici està construït d’acord amb els estàndards de construcció i sostenibilitat que
recomana la Generalitat de Cataluña (veure Annex) i incorpora sostres aïllants proveïts de
pedra blanca i panells solars.
Els paviments presents a l’exterior del centre són: ciment fi a la pista i l’aparcament,
llambordes hidràuliques al voltant dels edificis i entre aquests i la pista, i sauló a la resta
d’espai de lleure.

Il·lustració 10 – Plànol del centre
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L’espai de lleure d’educació infantil ocupa una àrea de 1400 m2, coberta d’una capa de
sauló compactat – més endavant s’expliquen les característiques d’aquest-.
Està dotat d’un sorral de 24 m2 proveït d’una estructura metàl·lica per poder-hi penjar
teles o lones i tenir-hi així ombra. El sorral conté sorra fina de platja filtrada i desinfectada,
que queda continguda per un perímetre fet de bigues de fusta de 20 cm de gruix i 40 cm
d’alt.
Aquest està situat a 6 m de la tanca que separa el pati de la pista i a 8 m de la tanca que
delimita el perímetre del centre.

Il·lustració 11 - Sorral

Il·lustració 12 – Detalls del sorral
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El pati d’infantil també està dotat de deu arbres situats al davant de l’edifici, es tracta de
nou moreres joves i un pebrer bord, amb una separació entre sí de 4 m.

Il·lustració 13 - Pati d'infantil

Allunyant-nos del edifici, cap al extrem contrari a la pista, trobem una tàpia de ciment amb
una porteta metàl·lica que pertany al sistema de sanejament de l’edifici i a la qual no és
recomanable que els alumnes s’hi apropin.

Il·lustració 14 - Tàpia de ciment
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Al costat d’aquesta trobem una àrea de 80 m2 envoltada de tanca de filferro que conté la
depuradora d’aigua del centre.

Il·lustració 15 - Tancat de la depuradora

L’espai de lleure de primària ocupa 2180m2, però el 60% els ocupa la pista poliesportiva
de tipus PP4, i tot i que és important fomentar l’esport, no tota activitat psicomotora es
desenvolupa a la pista. Per a activitats alternatives hi queden 780m2, repartits entre una
part pavimentada, el porxo, i el tros de terra que queda entre els edificis de primària i
educació infantil.
Aquest racó està dotat de cinc pebrers adults, una mica inclinats per l’efecte del vent, que
donen ombra tot l’any a la zona de sorra on sobretot els alumnes de cicle inicial juguen
amb els carretons i camions de sorra a fer forats i recorreguts al peu dels arbres.

Il·lustració 16 - Zona d'ombra del pati de primària

21

A continuació d’aquest tranquil espai comença el porxo, que dona accés als vestuaris i al
gimnàs i on hi ha instal·lada una font d’aigua. És al fons del porxo, on hi ha unes escales
de servei, on acostumes a reunir-se grupets de nens i nenes per parlar i jugar de manera
calmada a la fresca, tot i que els mestres preferirien que no s’estiguessin a les escales,
doncs és un punt d’evacuació i queda massa amagat del control visual del mestre a càrrec
del pati.

Il·lustració 17 - Porxo de primària
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Plantats paral·lelament al gimnàs hi ha tres pebrers mitjans i un parell d’espais lliures per
a més arbres. Aquest espai pavimentat que acaba a la paret final del recinte no té una
funció definida, sol ser un espai de pas i corredisses, però presenta alguns conflictes,
doncs al final del gimnàs hi comença un espai de sorra que queda amagat darrere de
l’edifici i on els alumnes no hi poden accedir.

Il·lustració 18 - Espai transitori entre el porxo i la pista

Il·lustració 19 - Accés al darrere del gimnàs

S’està plantejant la possibilitat de instal·lar un hivernacle en aquest espai mort i tancar així
l’accés a la part del darrere de l’edifici des de el pati.
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Elements de joc presents al pati
L’escola disposa de diverses joguines d’exterior, generalment fetes de resines
polimèriques i fabricades per emmotllament rotacional, aquestes són tres casetes, un
castell i tres tobogans i són donacions de pares i simpatitzants de l’escola.

Il·lustració 20 - Detall de la marca de material d'un dels tobogan

Pati d’infantil.
Aquest espai disposa d’elements lleugers i inconnexos entre sí que els nens belluguen
d’un lloc a un altre per poder desenvolupar un joc més dinàmic, ja que aquests elements,
a part de ser de “segona mà” i per tant alguns presenten parts deteriorades o mig
desmuntades, aporten escenaris de joc limitats i incoherents entre si i l’únic repte motriu
que aporten és el de lliscar.

Il·lustració 21 - Casetes d'infantil
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Il·lustració 22 - Tobogans d'infantil

La joguina que dóna més joc als alumnes, i amb la que més estona s’hi entretenen, és
una estructura de fusta i corda per enfilar-s’hi a la que afectuosament anomenen “el
cavall”, doncs el repte que més els agrada és el de enfilar-s’hi i asseure-s’hi a dalt com si
muntessin un cavall. Aquest equipament és una herència de l’antic edifici on s’ubicava
l’escola, i amb els anys ha patit l’efecte danyí dels agent externs.

Il·lustració 23 - Estructura d'escalada “El cavall”
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Il·lustració 24 - Detalls dels desperfectes del "cavall"
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El sòl
El sauló comercial s’utilitza en camins, parcs i jardineria, doncs les seves característiques
fan que aquest àrid ofereixi un gran drenatge ja que no provoca fang, aquesta propietat no
aglomerant ofereix una doble funció, per a superfícies transitables evita que hi neixi
vegetació petita, i per a jardineria, afegint-hi substrat, afavoreix l’arrelament de la gespa.
Tot i que el material ofereix un excel·lent drenatge, el terreny ha de estar correctament
inclinat perquè no s’hi originin embassaments d’aigua.
La guia de la Generalitat de Catalunya “Criteris per a la construcció de nous edificis per a
centres docents públics” vigent des de Novembre de 2012, indica que el terreny ha de
tenir un pendent mínim i un sistema de recollida de les aigües de pluja que sigui efectiu i
estigui connectat a la xarxa de sanejament general de pluvials de l'edifici.
En el cas del pati d’infantil de l’Escola Vinyes Verdes, és molt provable que pel tipus de
subsòl que té la zona i el pendent natural del territori limítrof, s’hi acumuli més aigua de la
prevista i per tant la capacitat drenant del sauló no sigui suficient.
En els casos on hi ha embassaments d’aigua, la Generalitat recomana la instal·lació de
pous de drenatge, de mida suficient i distribuïts estratègicament per tal d'evitar
l'acumulació d'aigua a les zones lliures.
Una alternativa natural és la de cavar una rasa d’un metre de fondària, longitudinals al
pendent, i ensorrar-hi una capa de pedra grossa, una de còdols i cobrir-ho tot amb el
mateix sauló que s’ha enretirat. A més a més, i donades les dimensions dels
embassaments que s’hi originen, convindria cavar-hi dues de transversals més petites
creant un pendent cap a la rasa gran.

Sauló

Còdols
1m
Pedra

Il·lustració 25 - Proposta d’intervenció sostenible en el pati d’infantil
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Il·lustració 26 - Proposta d'actuació per instal·lar drenatges
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3.4.

Normativa a contemplar

S’han consultat normatives i recomanacions des de els organismes més pròxims a
l’escola ampliant jeràrquicament fins als internacionals.
Internament el centre no disposa de cap document que concreti o reguli els equipaments
exteriors, el projecte de centre contempla les activitats i el NOF les responsabilitats
d’aquestes, però en cap cas fa menció dels accessoris o joguines presents al pati.
Pel que sí està restringida la instal·lació d’equipaments és per l’Institut Català de
Finances, actual propietari de l’edifici, el qual ha de donar permís de qualsevol canvi per
petit que sigui que se li faci a l’edifici, com per exemple collar una vela de la façana de
l’edifici.
Pel que fa al sòl exterior, els encarregats d’acreditar modificacions són els Ajuntaments,
sobretot el de Sant Llorenç d’Hortons, encarregat de gestionar les tasques de la brigada a
l’escola, com pot ser podar els arbres o moure terra. A part d’això, els Ajuntaments de la
zona no tenen ordenances municipals que difereixin de la normativa europea en quant a
zones de lleure infantil.
La Generalitat de Catalunya tampoc té normativa específica per a la regulació de parcs
infantils o similars, tan sols la província de Barcelona històricament contemplava una
norma no escrita segons la que els tobogans han de estar encarats al nord. El que dona
alguns criteris a seguir és la guia “Criteris per a la construcció de nous edificis per a
centres docents públics” vigent des de Novembre de 2012, que descriu requisits
pedagògics que ha d’aportar l’espai de lleure d’una escola i requisits espacials de
seguretat i accessibilitat ja aplicats en la construcció del centre.
A España no existeix legislació estatal específica sobre parcs infantils, i a nivell autonòmic
només Andalusia i Galícia tenen normatives especifiques, aplicables tant a parcs públics
com a privats.
A tota Europa s’apliquen en aquest sector la norma UNE-EN 1176 Sobre equipaments de
les àrees de joc, que consta de onze parts, i la norma UNE-EN 1177 sobre Recobriments
de les superfícies de les àrees de joc absorbents d’impactes. Que defineixen requisits
formals, materials i de manteniment dels parcs infantils.
A més a més, la norma UNE 147103 sobre seguretat i manteniment de les àrees de joc al
aire lliure, en el apartat 5 “Seguretat i manteniment”, recull unes directrius de com han de
ser les indicacions, accessos, elements accessoris, plantes i zones d’aigua, entre d’altres,
de les àrees de joc. No obstant això, aquesta última no és de compliment obligatori a
España, utilitzant-se a mode de recomanacions tècniques segons la zona.
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Segons la norma UNE 147103:2001
4.1.3.2. Estímul dels sentits i el moviment. Mitjançant l’ús de diversos elements
relacionats amb la natura, com sorra, pedres, terra, fusta, grava i plantes (amb les seves
diferents formes i canvis en la floració, coloració, etc.) s’estimulen els sentits per a la
percepció del món exterior – olfacte, gust, tacte, oïda i vista-. S’ha de tenir en compte la
mida, proporció i estructura de la superfície, i la coloració.
La autopercepció i psicomotricitat – equilibri, motricitat, coordinació – s’estimula
proporcionant al nen possibilitat per a córrer, enfilar-se, lliscar, balancejar-se, gronxar-se,
saltar, etc.
4.1.3.4. Possibilitat de configuració. A partir de l’ús de sorra, aigua, fang, roques i
plantes s’ofereixen diferents experiències i es fomenta la creativitat i l’aprenentatge. A
més a més dels elements de joc habituals s’han de donar la possibilitat de redistribuir
l’espai, modificar-lo i fer-lo apropiat al gust dels nens, respectant i millorant el medi
ambient.
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4. Proposta de disseny del pati d’infantil

4.1.

Estudi de referents

L’Escola Bressol Municipal Cavall Fort de Sant Cugat del Vallès, que basa la seva acció
educativa en el respecte als infants, té molta cura dels espais i els materials com a factors
educatius clau. A l’exterior, han reinventat el pati convertint-lo en un jardí ple de secrets,
amb el convenciment que aquest és un espai summament educatiu que ofereix als nens i
nenes diversitat de possibilitats per al creixement personal.

Il·lustració 27 - Espai de lleure de l'escola Bressol Municipal Cavall Fort de Sant Cugat del Vallès

L’escola cooperativa el puig d’Esparreguera, a través dels projectes de centre van
construir amb ajuda de pares i els alumnes més grans la font i un banc de obra i
trencadís.
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Empreses del sector
Actualment existeixen multitud d’empreses dedicades al disseny i fabricació
d’equipaments per a parcs infantils. En la fase de documentació d’aquest projecte s’ha
recopilat una mostra d’algunes marques vistes en parcs públics, visitat dues empreses
distribuïdores d’equipaments i la classificació de diferents opcions a l’abast de les escoles.
HPC Ibèrica – Espanya

Il·lustració 28 - Parc de la casa HPC instal·lat en el pati d’una escola

Benito urban - Espanya

Il·lustració 29 - Parc de la casa Benito Urban

Aquestes dues empreses nacionals lideren el sector dels parcs infantils oferint estructures
solides, per ancorar al terra, de mitjanes i grans dimensions, majoritàriament fabricades
amb parts d’acer, fusta i panells de HDF (conglomerat de fibres en alta densitat), i algunes
peces de protecció de plàstic.
Els dissenys dels seus productes son acolorits i alegres, quedant sovint a mig camí entre
conceptes abstractes i figuratius.
Solen oferir estructures innovadores complertes amb molts elements de joc inclosos i
circuits orientats al desenvolupament de les capacitats motores dels infants.
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Europlay - Bèlgica

Il·lustració 30 - Parc de la casa Europlay

Utilitzen majoritàriament materials com: Panells de HDPE polietilè, components metàl·lics
tractats amb antioxidants i recoberts amb polièter, xarxes i cordes de polipropilè amb
cable intern d’acer, tubs lliscants d’acer inoxidable i taps de seguretat de poliamida.
Richter Spielgeräte GmbH - Alemanya

Il·lustració 31 - Joc de comunicació de la casa Richter Spielgeräte

La casa Richter Spielgeräte ofereix gran varietat de parcs construïts en fusta i acer, però
és més coneguda per les seves innovacions en equipaments sensorials, sobretot pel seu
ampli catàleg de jocs acústics.
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Landscape Structures - EEUU

Il·lustració 32 - Parc de la casa Landscape Structures instal·lat en una escola

Aquesta empresa nord-americana ofereix solucions integrals per a parcs innovadores i
abstractes, es basa en dos principis, el joc inclusiu i els reptes motrius. Aquests dos
objectius fan dels seus equipaments circuits accessibles, divertits i segurs per tots els
nens, siguin quines siguin les seves característiques.

Il·lustració 33 - Pati de l'escola SEK Catalunya

La distribució dels parcs de Lanscape Structures a Espanya la fa el despatx
Microarquitectura, a Barcelona, qui també ofereix la projecció del espai de lleure on es
vulguin instal·lar els equipaments.
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Resum de les visites a empreses
MEIN (Hidroiter S.L.)

Fabricant de jocs infantils, mobiliari urbà i material esportiu situat a Sabadell. Es
caracteritza per oferir solucions modulars totalment personalitzables per a parcs infantils,
doncs es basa en un sistema logístic que permet crear dissenys únics a partir de peces
estandarditzades i elaborar un llistat d’aquestes ràpidament per a un servei gairebé
immediat del producte al client.

Il·lustració 34 - Parc públic de la casa Mein

En la visita a la nau-taller de Sabadell amb el senyor Eliseu Sellès, es va fer palpable les
dificultats d’aquest sector per ser competitiu en el mercat, tot i tenir un sistema eficient i
productes de qualitat la empresa Mein lluita per seguir present en el àmbit nacional,
havent de fer de distribuïdor d’altres marques per mantenir-se present en el sector.

Il·lustració 35 - Oficina tècnica i taller de Mein a Sabadell

El resultat de la visita va ser un coneixement de primera mà dels materials i mètodes de
fabricació d’equipaments de qualitat dotats de certificació europea.
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Microarquitectura (Landscape Structures)

Aquest és un despatx format per arquitectes paisatgistes i delineants tècnics que elaboren
projectes per a espais exteriors a partir dels dissenys del quiosc Habana i els parcs de
Landscape Structures.

Il·lustració 36 - Infografia de la web de microarquitecutra

Actualment el catàleg de productes d’aquesta empresa inclou una divisió d’equipament
urbà i una altra de àrees de lleure, que conjuntament cobreixen un ampli segment del
mercat i permeten oferir a la administració pública i als clients privats solucions
personalitzades per a cada cas.
La seva vocació per la qualitat i el disseny es constata en cadascuna de les seves
actuacions així com en la seva participació activa en associacions de prestigi com ADI
FAD o del projecte europeu ‘Design For All’.

Il·lustració 37 - Agustí Agut

A la visita a l’estudi del carrer Entença de Barcelona vaig tenir el plaer de parlar amb el
senyor Agustí Agut, qui va compartir la seva metodologia de treball i els objectius
principals dels seus projectes, remarcant l’interès del despatx en els projectes de parcs
infantils d’oferir solucions interessants i acollidores pels infants, proposant reptes adients a
cada edat i oferint recorreguts accessibles i còmodes per a un màxim goig de l’espai.
També es va parlar de la importància del ambient general en projectes de paisatgisme, la
orientació de les ombres i la diferenciació d’espais de diferent caràcter.
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Oferta dels distribuïdors preferits per l’escola
Abacus

La cooperativa Abacus és un referent en la distribució de productes i serveis culturals i
educatius per al entorn escolar i familiar, ofereix una gran varietat de material escolar,
manualitats, jocs infantils i llibres. És una empresa en la que moltes escoles confien, ja
que ofereix productes de qualitat adaptats a les necessitats i requeriments dels infants,
segurs i innovadors.
Aquesta empresa ofereix jocs d’exterior de diverses marques com són Feber i Little Tikes

Il·lustració 38 - Caseta de plàstic. Feber

Il·lustració 39 - Caseta de plàstic. Little Tikes
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Eureka kids

Aquesta és una empresa catalana distribuïdora de joguines educatives i didàctiques
centrada en oferir productes segurs, originals i de qualitat, allunyant-se sempre de models
bèl·lics o sexistes.
Ofereix una gran varietat de models d’àrees de joc de les marques Feber, Little Tiks,
Smoby, Grow’n up, Trigano i Masgames, entre d’altres.

Il·lustració 40 - Parc de jocs d'exterior. Smoby

Il·lustració 41 - Parc de jocs d'exterior. Trigano
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Vist a través de ‘Pinterest’
Donat el caràcter participatiu del projecte s’han observat diferents alternatives en el camp
de les ‘manualitats’ i les tendències ‘Do It Youself’ on es recuperen materials de rebuig per
crear projectes fascinants. Una eina imprescindible en aquesta mena de projectes és la
xarxa social ‘Pinteres’ on els usuaris comparteixen entrades de blogs interessants o els
seus propis projectes. Aquests són alguns dels projectes que han cridat l’atenció a l’equip
de mestres.

Il·lustració 42 - Racó experimental www.wondelfuldiy.com

Il·lustració 43 - Espai d'escalada www.gardensite.co.uk
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Il·lustració 44 - Caseta de palets reutilitzats www.1001pallets.com

Il·lustració 45 - Balancí d'elements reciclats barefootnparadise.blogspot.com

Il·lustració 46 - Espai d'experimentació kodokids.com
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Projectes inspiradors
Recetas Urbanas
Estudi d’arquitectura de Santiago Cirugeda, basat en accions socials i col·lectives per a la
construcció d’equipaments per a la societat al marge dels marcs burocràtics
convencionals.
Seguimos alternando negociaciones políticas con ejercicios de alegalidad urbana y
construyendo conjuntamente la red Arquitecturas Colectivas que ofrece información,
protocolos y cervecita a los colectivos o individuos que quieran asumir responsabilidades
Després de 7 anys de treball en solitari, Santiago Cirugeda constitueix l’estudi Recetas
Urbanas el 2003, seguint amb el desenvolupament de projectes de subversió en diferents
àmbits de la realitat urbana que ajudin a suportar la complicada vida social que vivim
actualment. Des de ocupacions sistemàtiques d’espais públics dins de contenidors, fins a
la construcció de ‘pròtesis’ a façanes, patis, cobertes i fins i tot solars. Tot això negociant
entre la legalitat i la alegalitat, per recordar l’enorme control al que està sotmesa la
societat.
L’estudi desenvolupa projectes socials col·laboratiu amb la fi d’ajudar als més desfavorits i
proporcionar, amb la cooperació de professionals voluntaris, els espais o equipaments
que necessiten però que els organismes governamentals, pel motiu que sigui, no els
ofereixen. Un exemple és aquest parc construït en un solar desocupat amb material de
construcció rebutjat.

Il·lustració 47 - Acció veïnal per construir un parc infantil
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Monstrum
El projecte Monstrum va ser fundat el 2003 per els dissenyadors i escenògrafs Ole
Barslund Nielsen i Christian Jensen, que es coneixien del món del teatre danès on
treballaren junts en el disseny i construcció de decorats.
La idea de la companyia va néixer quant a l’escola del fill d’Ole Barslund els van
comunicar la necessitat de renovar el parc infantil. Ole, que formava part de la comissió
de pares per a l’elecció dels nous equipaments es va topar amb les limitacions del mercat
amb un pressupost limitat com és el d’una escola.
“Em vaig adonar que, amb el pressupost disponible, podríem fer alguna cosa que mesclés
els conceptes d’escenografia teatral amb unes millors oportunitats de joc que les que
ofereixen els parcs tradicionals.”
Ole Barslund Nielsen
A Monstrum dissenyen i fabriquen parcs únics basats en l’art i la arquitectura de qualitat.
Creen parcs temàtics que fascinen i inspiren tant a infants com a adults.

Il·lustració 48 - Parc gegant Kristinebergs Slottspark, Stockholm
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4.2.

Estudi de recursos locals

L’equip docent d’educació infantil va poder guardar part del pressupost de material durant
un parell d’anys i disposen de 1000€ per a els nous equipaments del pati.
Tot i això, i com el projecte pretén ser una acció cooperativa entre tots els components de
la comunitat, es pretén partir de materials recuperats i de segona mà com els que es
descriuen a continuació.
Veles de vaixell / lones
Com un dels objectius del projecte és obtenir equipaments de qualitat i durables amb el
mínim cost possible, es pretén buscar veles de vaixell o lones publicitàries en desús per
proporcionar ombra a diferents zones del pati. Aquesta idea ha estat inspirada pels
models de negoci de Vaho i Demano, que fabriquen bosses i complements amb les
banderoles de publicitat en desús de Barcelona.

Il·lustració 49 - Bossa Vaho

Bobines i palets de fusta
Amb l’auge dels projectes ‘DIY’ s’han donat a conèixer la quantitat de possibilitats que
tenen aquests elements de transport de la indústria que, quan ja no són aptes pel seu ús
principal, poden quedar abandonat o a reciclar quan el seu material encara és apte per
donar-li altres usos.
Està molt de moda equipar terrasses o jardins amb mobiliari fet a partir d’aquests
elements.

Il·lustració 50 - Projecte particular diypalletfurniture.net
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4.3.

Definició del concepte

Donat l’espai disponible a l’edifici de infantil i l’estona que s’hi passen els alumnes, el
concepte creat pel pati d’infantil es basa en la redistribució de l’espai en quatre zones
diferenciades dirigides a diferents nivells d’activitat.
Cada zona ha de proporcionar l’ambient i els elements corresponents a la tipologia de joc
a la que incita. La distinció entre zones de joc és un recurs valuós perquè els nens
aprenguin a ubicar-se en el espai i a orientar-se, partir d’una classificació prèvia de les
activitats que es desenvoluparan al pati ajudarà a establir relacions espacials segons
criteris de funció i ús. Es procurarà diferenciar les zones per activitats sorolloses i
col·lectives de les destinades a jocs tranquils i individuals, dins de les possibilitats.
Les zones de activitats més tranquil·les han de estar el més allunyades possible de les
d’activitats més mogudes, i és important que una de les zones contingui elements d’ombra
i relaxació per proporcionar un ambient de tranquil·litat i esbargiment on els alumnes
puguin descansar i relacionar-se de manera calmada si ho desitgen. Aquesta zona haurà
d’estar el més centrada possible entre les altres àrees, però procurant algun element de
separació perquè els jocs no interfereixin entre sí.

Les quatre zones seran les següents:
1. Zona de joc tranquil i/o individual, on l’infant pot concentrar-se en jocs de
psicomotricitat fina de manera calmada, podent ser jocs individuals o grupals.
L’ambient recomanat per aquestes activitats és el sorral, el qual disposa d’ombra i
joguines adients per a jocs tranquils.

Il·lustració 51 - Infant jugant amb sorra
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2. Zona d’esbargiment o joc relacional, preferentment situada en un punt intermedi, on
es desenvolupen jocs simbòlics i socials que poden evocar a activitats més
mogudes o a jocs individuals. En aquest tipus de espais es solen instal·lar casetes,
elements per descansar i vegetació. És bo evitar posar-hi elements de moviment
com gronxadors o tobogans.

Il·lustració 52 - Nens desenvolupant joc simbòlic

3. Zona experimental, de nivell d’activitat semblant a la anterior, on l’alumne descobreix i
analitza fenòmens sensorials i dels llenguatges. Formant part important de l’aula exterior,
els espais d’experimentació volen estimular a l’infant a través dels sentits perquè aprengui i
desenvolupi diferents capacitats, pot relacionar-se amb els llenguatges matemàtic, musical,
audiovisual, etc.

Il·lustració 53 - Infants experimentant amb l'entorn
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4. Zona d’activitat física, on els nens i nenes posen en pràctica les seves capacitats motrius i
es proposen reptes entre sí. Aquest espai ha de estar distanciat de les altres zones sense
estar aïllat i ha se estar equipat amb diversitat d’elements on els alumnes posin a prova
cos i ment.

Il·lustració 54 - Nens jugant a pilota
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En quant a la seguretat, un element clau és l’abast visual de totes les zones, des de un
punt proper al edifici, com pot ser un dels bancs, el mestre a càrrec del pati ha de poder
veure a tots els alumnes, i per tant, totes les zones de joc.
A grans trets, la normativa vigent respecte a parcs infantils indica uns mínims de seguretat
en quant a separacions mínimes entre estructures de joc (veure il·lustració 34) i
superfícies que esmorteeixin les caigudes. En aquest cas, el sauló està dins dels
materials acceptats per a parcs i espais de lleure i les dimensions del pati permeten
disposar els jocs amb les separacions corresponents.

Il·lustració 55 - UNE-EN 1176:1999 Equipament de les àrees de joc.
Part 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d’assaig.

1 Espai ocupat per l’equipament
2 Espai de caiguda
3 Espai lliure
1+2+3= Espai mínim
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S’ha de tenir en compte també que per el pati d’infantil hi han de poder passar els vehicles
de servei (ambulància, bombers, etc.) i per tant s’ha de respectar un recorregut de dos
metres d’ample des de la porta del aparcament a la porta de la pista esportiva com el que
es mostra de vermell en la fig. N. Això no implica que aquest espai s’utilitzi per a
comunicar espais instal·lant-hi camins, únicament ha de estar lliure de obstacles com les
casetes i altres estructures que dificultarien el pas dels vehicles.

Il·lustració 56 - Representació del recorregut reservat a vehicles de serveis
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Zones per tipologia de joc
Seguint les directrius anteriorment descrites s’ha fet una repartició de l’espai disponible en
les quatre zones i l’hort, ja en construcció.

Il·lustració 57 - Representació de les àrees de joc

Zona
El vaixell
El poble
El mercat
El castell
L’hort

Nivell
d’activitat
1
2
3
4
1

Elements
Sorral, ombra, petites joguines, carretons, petits objectes.
Casetes, cuinetes, jardineres, túnels, ponts, arbres.
Espais experimentals diversos.
Tobogans, rodes, barres d’equilibris, balancins.
Hort

Taula 2 - Relació d’elements de joc amb el context corresponent
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A continuació, i donat que convé lligar els espais, es proposa un seguit de recorreguts a
través de les zones. Aquests recorreguts poden ser camins, elements d’equilibris o
estructures de joc disposades en la direcció desitjada.

Il·lustració 58 - Proposta d’emplaçament dels camins

Exemples de la varietat de models de “camí” que s’hi poden instal·lar són les passarel·les
de fusta, els ponts o elements d’equilibris que es poden veure a continuació.

Il·lustració 59 - Conjunt d’imatges vistes a diferents webs de manualitats i jardineria
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4.4.

Proposta de disseny

El pati representarà un viatge entre “mons”, per això s’hi construirà una xarxa de camins
de llambordes de diferents tipus depenent del ambient que estiguin recorrent (veure
Il·lustració 59), així doncs, quan s’entra al món del bosc el camí podria ser de taulons de
fusta semi ensorrats a terra, quan es passa pel món dels núvols el camí estaria format per
troncs i rodes amb una certa alçada que fan que els nens hagin de saltar d’un a l’altre
mantenint l’equilibri, quan s’apropen al món del mercat el camí es podria torna empedrat, i
quan s’han de pujar al vaixell s’hi trobarien passarel·les per accedir-hi.

Il·lustració 60 - Proposta de distribució dels espais
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Zona 1. El mar
Aquest entorn es centra en el redisseny del sorral per ampliar les activitats del nen en
aquest espai. Per aquesta zona s’ha projectat la instal·lació de veles triangulars, com
indica el fabricant d’aquestes, a l’estructura metàl·lica ja existent per tal d’emular un
vaixell, ni molt abstracte ni molt figuratiu. Aquesta estructura es pintarà amb pintura
específica d’exterior i anticorrosiva de color marró, tant per protegir la estructura dels
agents externs com per donar-li un aspecte i tacte més agradables i coherents amb
l’entorn. A la aresta més allunyada de l’edifici se li afegirà una proa fabricada en fusta i
dotada d’un “bauprès” que subjectarà la vela davantera del vaixell.

Il·lustració 61 - Proposta ubicació proa

Il·lustració 62 - Proposta col·locació veles

52

Zona 2. El mercat
L’objectiu d’aquest racó és l’experimentació sensorial, per això s’han projectat tres llocs
d’activitat emulant les parades dels mercats itinerants. Envoltant aquest entorn i unificantlo amb la línia natural de tot el projecte, es plantaran diferents plantes enfiladisses perquè
omplin la reixa metàl·lica del fons del pati, però deixant-hi suficients espais buits per
seguir contemplant les vistes forestals que envolten l’escola.
Aquestes tres estructures poden ser ampliables a tantes com activitats es proposin en un
futur ja que la estructura base és la mateixa per a les tres. Totes estan dotades d’un
tendal per protegir els elements experimentals i afavorir la seva utilització. Fabricades en
fusta de pi tractada i envernissada i unides amb cargols d’acer inoxidable.
La primera parada incorporarà un xilòfon de PVC pintat amb els set colors de l’arc de Sant
Martí relacionant així la freqüència del so amb la del color, així doncs el color de
freqüència més alta correspondrà a la nota més aguda.
La segona parada és un conjunt de percussió format per olles i pots que emeten diferents
sons segons la seva mida i material, seguint així la experimentació musical de la primera.
La tercera parada, ubicada a prop del sorra, reuneix diferents elements de mesura: una
balança, diferents recipients cònics i embuts, pensats per experimentar amb la diferència
de pesos dels elements naturals que es troben al pati. Aquest racó pretén relacionar de
manera coherent el joc i el llenguatge matemàtic.

Il·lustració 63 - Proposta d'espai experimental
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A continuació de les parades en direcció contraria a la pista, s’hi ubicarà un comunicador
construït a partir de canonades de PVC blanc, que proporciona als alumnes una
experiència de comunicació peculiar i divertida.

Il·lustració 64 - Proposta comunicador
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Zona3. El poble
Aquesta zona estarà ubicada sota l’ombra de les moreres del pati, separant així la zona
de joc tranquil – sorral i parades- de la resta d’espai, dirigit a activitats més mogudes. La
zona del poble unificarà els elements de joc relacional i simbòlic en un ambient natural i
fresc. A part de les casetes i cuinetes s’hi afegirà un petit túnel dotat de preses d’escalada
per substituir el “cavall” i un pont que enllaçarà l’espai amb els elements d’activitats
motrius.
Per completar l’ambient natural i respectuós de la zona, al voltant de les casetes s’hi
instal·laran jardineres de fusta amb flors resistents de colors vius.

Il·lustració 65 - Disposició de les estructures al voltant dels arbres

Il·lustració 66 - Primera aplicació dels elements a la zona social
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Zona 4. El castell als núvols
Aquesta zona es concep al voltant de la joguina del ‘castell’ per crear un ambient
relacionat amb la aventura i els reptes motrius. L’objectiu principal és oferir al alumne
varietat d’elements diferents per ampliar les activitats físiques i centrar-les en una mateixa
zona perquè no interfereixin amb les altres tipologies de joc.
Per assolir els objectius marcats en el capítol anterior s’han desenvolupat dos balancins
diferents, una barra d’equilibris, una piràmide de pneumàtics i un circuit de rodes per fer
equilibris. Aquestes estructures pretenen completar la oferta del pati, que ja està dotat de
tobogans, afegint-hi els principis de balanceig i equilibri, molt importants en el bon
desenvolupament psicomotriu del infant.
Els elements resultants i actuals s’han disposat de manera circular al voltant del castell
per cohesionar l’espai al voltant d’un mateix tema o focus d’atenció.

Il·lustració 67 - Proposta d'espai de joc motriu
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Dues de les estructures més importants d’aquest espai són els elements d’equilibri.

Il·lustració 68 - Banc d'equilibris

Il·lustració 69 - Piràmide de pneumàtics
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Ombres i vegetació
El conjunt del pati doncs, ha d’esdevenir un espai agradable i còmode per al correcte
desenvolupament de les activitats lúdiques que s’hi practiquen. L’ús de vegetació en parcs
i zones de lleure millora la qualitat de l’aire i la experiència d’usuari perquè aporta un
contacte amb la natura molt beneficiós a nivell sensorial. Per això el projecte contempla
les següents milloren ambientals respecte a ombres i vegetació.
-

Instal·lació de veles resistents al sorral.
Incorporació de flors i plantes petites al voltant de les moreres.
Incorporació de vegetació enfiladissa a les tanques del perímetre del centre.
Instal·lació de dos arbres per proveir d’ombra la zona de joc motriu.
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5. Proposta de disseny del pati de primària
Com marquen els objectius acordats amb els mestres, per al pati de primària es presenta
una proposta de continguts per oferir als alumnes alternatives de joc.
Desequilibris
Racó d’activitats esportives alternatives als jocs de pilota. Aquest espai constarà de
diferents equipaments, instal·lats a la zona de paviment entre el gimnàs i la pista,
específics per a l’estimulació de les capacitats psicomotrius dels infants de 6 a 12 anys,
tals com l’escalada, els equilibris i els salts variats.
L’objectiu és equipar la zona mostrada en les imatges amb quatre activitats: Rocòdrom,
xarranca, barres altes i corda fluixa.

Il·lustració 70 - Proposta d'instal·lació del rocòdrom i la barra
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Il·lustració 71 - Proposta de ubicació per a la xarranca

Il·lustració 72 - Exemple de cinta per a la cora fluixa
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El “xiringuito”
Aquest serà un espai de relaxació per a nens i nenes de 6 a 12 anys que vulguin
desenvolupar activitats de cohesió social, jocs simbòlics o jocs tranquils grupals.
La intenció d’aquesta proposta és la de animar i inspirar als pares i mares per a la futura
construcció d’un racó de socialització.
Els dissenys mostrats són propostes inspiradores orientatives per a un futur disseny d’un
espai semblant.

Il·lustració 73 - Exemple de construcció amb palets 1001pallets.com

Il·lustració 74 - Exemple de construcció amb palets www.basurama.org
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6. Plec de condicions
6.1. Normativa contemplada
Els equipaments desenvolupats en aquest projecte segueixen les directrius descrites en la
normativa vigent UNE-EN 1176, que regula de manera general aspectes dimensionals
dels equipaments en parcs infantils, els materials i acabats a utilitzar, àrees de seguretat
entre elements i tipus de superfície en el que s’instal·len.
Així doncs, es compleix la normativa en els següents punts:
-

Tots els materials utilitzats estan lliures de productes químics nocius per la
salut i el medi ambient, totes les pintures i coles són totalment no tòxiques i de
base aquosa.

-

Els equipaments estan lliures de protuberàncies o sortints superiors a 8 mm i
les superfícies són llises, sense presencia d’estelles ni arestes vives.

-

Les superfícies del espai de lleure on estan ubicats els equipaments són adients
per aquest ús, ja siguin de sauló o gespa artificial.

Per altre costat es segueixen les recomanacions de la guia de la Generalitat de Catalunya
sobre criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics.
-

Els marges entre l’edifici i el pati són els reglamentaris.

-

Es respecta una àrea de pas mínima per al correcte accés de vehicles de servei
a través del pati.

-

L’espai de lleure està dotat de vegetació robusta, que no s’estella amb facilitat
ni deixa anar elements al·lèrgens.
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6.2.

Materials escollits

Seguint les indicacions de la normativa i la informació recopilada sobre el sector, els
equipaments estan dissenyats principalment amb fusta que no s’estelli amb facilitat. En el
cas d’aquest projecte, que pretén portar-se a la pràctica utilitzant materials recuperats
com són palets, bobines de fusta per a cablejat i pneumàtics entre d’altres, els materials
estructurals predominants són doncs la fusta de pi i el cautxú. Tot i que si en la futura
fabricació es veiés convenient, es recomana com a alternativa a la fusta de pi la fusta de
faig, doncs presenta millor durabilitat en quant a estellament.
S’ha escollit la fusta per raons de sostenibilitat, principalment perquè és un recurs
renovable, és un material natural, saludable, reutilitzable, reciclable i amb balanç
d’emissions neutre. No emet substàncies nocives per a la salut humana, regula la humitat
de l’aire i en general suposa un increment del confort per a les persones.
Característiques de la fusta de pi
Entre totes les espècies, la fusta de pi és la que proporciona la millor acceptació dels
tractaments necessaris per durar, combina un bon nivell de penetració i de retenció per
als tractaments. En el pi l’albeca és impregnable i el seu duramen ho és parcialment.

Il·lustració 75 - Impregnació mitjançant autoclau de la fusta amb sals de coure

En la imatge es pot apreciar com la impregnabilitat amb sals de coure de la fusta és
diferent en l’albeca i en el duramen. En el duramen la penetració lateral no va arribar a 1
mm, mentre que en l’albeca la solució protectora generalment es va introduir fins
profunditats superiors a 15 mm (Figura 2). La norma UNE-CEN/TR 14734 IN:2008
classifica el duramen com classe 4 i l’albeca com a classe 1.
Aquest és un recurs històric d'Europa i Àsia, a Europa es gestionen les pinedes de
manera controlada per satisfer la demanda sense arriscar l'espècie. Els principals
sistemes de gestió forestal són l’FSC i el PEFC. Tant a Catalunya com a tot l’estat
espanyol i Europa hi ha més hectàrees certificades per PEFC que per FSC, mentre que
en països en vies de desenvolupament està més arrelada la certificació FSC. El pi està
particularment ben implantat en els boscos ibèrics a causa de les seves nombroses
aplicacions tant en fustes per a interior com per a exterior.
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En el moment de triar una fusta, es contemplen característiques com la densitat, duresa,
contracció, flexió, elasticitat/flexibilitat. El pi no destaca en una d'elles però, globalment, és
la fusta que proporciona la millor combinació.

Taula 3 - Resultats d’assaig en fusta de pi negre. INCAFUST

Es tracta d'una fusta semi-pesada, mitjanament nerviosa (fibra recta), tova, la qual és apta
pel xapat i que el seu mecanitzat és fàcil en tots els aspectes (raspallat, tornejat, trepat,
etc.). L'encolat és apte i es pot clavar i cargolar amb facilitat. Es combina sense dificultat
amb peces metàl·liques de connexió. A més és una fusta de color clar que ofereix
possibilitat de pintures per a tots els gustos.
Els pneumàtics s’han escollit per ser un element relativament fàcil de recuperar i allargar
el seu cicle de vida, doncs en arribar al final de la seva vida útil és car i costos de eliminar,
tant econòmica com ecològicament. Les lleis han anat afavorint aquest sector, com per
exemple amb el Reial Decret 1619/2005 sobre gestió dels pneumàtics fora d’ús, on es
prohibeix l’abandonament i obliga als productors a rebre els pneumàtics que estiguin fora
d’ús per a que es destinin a una valorització d’aquests. El pneumàtic està composat
principalment per tres productes: Cautxú (natural i sintètic), acer i fibra tèxtil.

Composició

Característiques

Cautxú natural
Cautxú sintètic
Negre de fum
Acer
Fibra tèxtil i additius
Pes mitjà
Volum

14%
27%
28%
14-15%
16-17%
8.6 Kg
0.06 m3

Taula 4 - Composició i característiques dels pneumàtics de passatgers (automòbils i
camionetes) Font: www.monografias.com

La part externa del pneumàtic és en la seva major part cautxú, que no és tòxic per
contacte i és prou resistent i elàstic per aguantar sense esquinçar-se ni esbocinar-se amb
el pas del temps. Aquest material ja s’utilitza per pavimentar zones de joc infantil.
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Materials recuperats
Tot i comptar amb les bones característiques dels materials base escollits, el fet de
reutilitzar productes té una particularitat si més no entorpidora, doncs el fet de reutilitzar
porta intrínsec que els productes recuperats estan apropant-se al final de la seva vida útil,
i per tant es troben en pitjors condicions que els productes nous.
Per aquest motius i per poder fabricar equipaments de qualitat i conformes amb la
normativa vigent, s’ha de seguir un seguit de directrius en el moment d’escollir quins
d’aquells productes a reutilitzar són aptes per a aquest projecte, o per el contrari, s’han de
descartar. Per altre banda, també caldrà instruir als pares, mares i simpatitzants que
col·laborin en el projecte en la manera correcta de tractar els materials recuperats, doncs
sovint s’han de desmuntar i deixar lliures de claus, puntes i estelles (veure annex N sobre
com preparar un palet per la seva utilització).
Les característiques que s’han d’evitar per a que un palet sigui apte són els següents:

Presencia de floridura o taques fosques sospitoses
Quantitat excessiva de claus o cargols
Claus sense cap o ocults
Procedència dubtosa com de fruiteries o sector alimentari
Llistons de fusta esquerdats, doblegats o deformats
Presencia de multitud de nusos a la fusta
Presencia o olor de oli o brutícia
Senyals d’haver estat sota la pluja o a la intempèrie durant mesos
Presencia de segells o estampacions de proveïdors o fabricants (aquests poden donar
informació de l’ús que se’ls hi ha donat o de tractaments amb pesticides o formaldehids)
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Il·lustració 76 - Europalet amb marques a foc

En el cas de l’últim punt, si els segells no donen informació suficient s’ha de descartar el
palet, doncs no es podrà identificar si el fabricant ha utilitzat pesticides nocius, tot i que els
que porten els segells EUR i EPAL segueixen la reglamentació fitosanitària NIMF-15
(Norma Internacional sobre mesures fitosanitàries) de la IPPC (The International Plant
Protection Convention), organisme pertanyent a la ONU, que va entrar en vigor el 2004 i
s’aplica a palets i embalatges de fusta per a exportació. Aquesta exigeix dos requisits, un
certificat d’origen i un altre del tractament aplicat per a la seva desinfecció, per complir
aquest s’ha d’haver realitzat el tractament tèrmic HT.
En el cas dels pneumàtics els requisits es redueixen al seu estat extern, han de ser
segurs per als nens i per tant no han de presentar esquerdes, per on podrien sortir els
filaments d’acer, ni tenir elements punxeguts o esmolats ni per la part externa de la roda ni
per l’interior.
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6.3.

Sistemes de fixació i tractaments superficials

En tots els equipaments s’utilitzaran elements de fixació i unió com poden ser cargols i
femelles d’acer inoxidable, per evitar la seva degradació pels agents externs i assegurar
una llarga vida útil a les estructures de joc. Aquests elements normalitzats han estat triats
tant pel seu poder de fixació com per a geometria del cap, doncs en els parcs infantils els
cargols i elements d’unió no poden sobresortir més de 8 mm, per això els cargols de fusta
que queden al abast dels infants són de cap H, és que queda arran de fusta.
Els recobriments tèxtils com les moquetes dels balancins i la tela asfàltica van encolades i
fixades amb grapes corbes, de perfil circular, que són segures tant en fixació com en
seguretat per als nens.
Per altra part, els vernissos i pintures utilitzats seran de base aquosa i sense elements
tòxics, ni per la salut humana ni pel medi ambient.
Totes les estructures de fusta seran polides com indiquen els plànols i posteriorment
envernissades o pintades segons indiqui el disseny, tot i que l’acabat visual final pot ser
susceptible a canvis en el futur, en les revisions anuals que es preveuen, sota previ acord
entre el centre i l’AMPA.
La elecció dels colors i combinacions dels acabats ha estat elaborada seguint les
tendències del sector i les recomanacions del decàleg dels parcs infantils, així doncs el
conjunt del pati seguirà una línia de colors pastels representant els set colors de l’arc de
Sant Martí combinats amb la veta natural de la fusta.
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6.4.

Ordre de muntatge

La proposta de remodelació de l’espai de lleure de l’escola preveu un pla d’actuació
seguint el següent ordre:
1.
2.
3.
4.
5.

Instal·lació del sistema de drenatge natural d’aigües o equivalent.
Instal·lació de la proa de vaixell al sorral i les tres veles.
Transplantament de dos arbres caducifolis o fruiters.
Instal·lació de la zona d’activitats psicomotrius (zona 4).
Col·locació dels elements de la zona de joc grupal (zona 3) i transplantament de la
vegetació corresponents a la zona.
6. Instal·lació progressiva de les parades sensorials (zona 2).

Cadascuna de les estructures incorpora als plànols detalls del seu correcte muntatge i
fabricació. Tot i que les peces són susceptibles de canvis futurs per part dels pares
voluntaris que participaran en la seva creació.
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6.5.

Manteniment

El manteniment dels parcs infantils públics, regulat per la norma UNE 147103 sobre
seguretat i manteniment, queda a càrrec del ajuntament o entitats propietàries d’aquests i
recomana la revisió periòdica de l’estat del parc, observant l’estat exterior dels
equipaments i el bon funcionament de les atraccions. En aquest projecte es preveuen tres
nivells d’actuació de manteniment periòdiques:
El primer és la revisió visual dels equipament. Ja siguin les mestres o el personal del
centre, han d’informar de qualsevol desperfecte que puguin patir els equipaments per tal
de reparar-lo el més aviat possible. En el centre existeix la figura del conserge, encarregat
de vetllar pel bon estat de les instal·lacions, serà ell el que realitzi una inspecció visual
més acurada dels equipaments del pati de manera periòdica per localitzar o anticipar-se a
qualsevol desperfecte que puguin patir.
El segon nivell tracta d’assegurar el bon funcionament dels jocs, això inclou la
comprovació de que tots els elements estiguin ben ancorats, que no hi hagin jocs o
moviments no previstos entre elements i que resisteixin a la manipulació extrema sense
trencar-se ni desmuntar-se.
El tercer nivell serà el d’organitzar jornades de restauració i manteniment del pati amb
col·laboració amb els pares per poder renovar els elements un cop cada un o dos anys.
En aquestes jornades es preveu el polit i repintat dels equipaments i sa substitució si fos
necessari de qualsevol element defectuós.
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6.6.

Cicle de vida

Equipaments dissenyats tenint en compte tot el cicle de vida

Nodrint-se o
nodrint altres
productes o
projectes
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7. Pressupost
Pressupost de material orientatiu

unitats

Preu unitat /€

Preu /€

Bigues de fusta

10 u

10

100

Veles

3u

45

135

5 m2

15

75

Ferraments varis

-

100

100

Pintura i tractaments superficials

-

100

100

Elements comprats (preses i
barres)

-

60

60

Vegetació

-

200

200

Moquetes i gespa artificial

TOTAL

770

Pressupost de disseny i enginyeria
-

Inclou el disseny de les estructures i la planificació del espai. No inclou l’estudi de
referents ni el treball manual de fabricació*.

12 setmanes amb 20 h setmanals de dedicació a 30€/h = 7200€
+21% iva (1512€)
Total disseny i enginyeria = 8712€
Cost total del projecte*

9482 €

*Suposant que al fabricació i instal·lació corre a compte de l’escola.
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8. Plànols

Índex
Balancí circular – BC

BC1-BC15

Barra d’equilibris – BE

BE1-BE6

Balancí semicircular – BS

BS1-BS6

Comunicador – CO

CO1-CO3

Estructura de les paradetes – PA

PA1-PA5

Piràmide de pneumàtics – PI

PI1-PI3

Pont – PO

PO1-PO4

Proa del sorral – PR

PR1-PR10

Túnel – TU

TU1-TU4
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9. Conclusions
Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’ha dut a terme un exhaustiu estudi i treball
de comprensió de la pedagogia del joc. S’ha conviscut amb els infants i se’ls ha observat
jugar, recopilant així el seguit de necessitats que es presenten a l’espai de lleure.
Després de corresponent documentació de referents i normatives es va procedir a la
definició del espai de lleure com a conjunt, distribuint les activitats de joc per tipologies i
intensitats de moviment, repartint així el briefing en quatre eixos.
Amb la col·laboració de l’equip de mestres i la constant comprovació de la normativa es
van dissenyar les estructures necessàries per assolir els objectius de cada àrea de joc i
obtenir així un circuit de lleure complet.
L’essència d’aquest projecte és sens dubte la decisió d’utilitzar el màxim d’elements
reciclats possible, com palets, bobines de cable, pneumàtics, etc. Així doncs es considera
que s’ha projectat una sèrie de solucions respectuoses amb el medi ambient tant per la
procedència dels materials com per la correcta definició del tractament i manteniment que
se’ls donarà als elements de joc.
Aquest projecte no acaba aquí, aquesta memòria és tan sols un avantprojecte per guiar a
la comunitat educativa de l’escola Vinyes Verdes a aconseguir un espai de lleure per als
seus petits complet, inclusiu, sostenible, divertit i còmode.
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Webs visitades


Web de municipis i comarqes de la Generalitat de Catalunya - municat.gencat.cat



Web del Institut Nacional d’Estadistica - www.ine.es



Web l’associació de vilatans de la Beguda - www.labegudaalta.com



Web de l’escola Vinyes Verdes - https://sites.google.com/site/escolavinverdes/



Webs d’empreses del sector:



www.schoolplaygrounddesigners.co.uk



www.monstrum.dk/



www.recetasurbanas.net



www.mein.es/



microarquitectura.com/



www.playlsi.com/



www.houzz.es/



Web del Instituto Nacional de Tecnologia e Industria (Argenitina) departament de
fusta i moble www.inti.gob.ar/maderaymuebles



Agenda de la construcció sostenible www.csostenible.net



Institut Català de la Fusta bloc.incafust.org/



www.madex.es



www.kaiserkraft.es



www.apartmenttherapy.com



paletsonline.com
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