d’Escoltem el Pati a Plantem el Pati
Barcelona, 4 de desembre 2015

El projecte #escoltemelpati, dut a terme durant el curs 2014-15 a l’escola Josep Maria
JUJOL, ha unit alumnes, mestres i famílies amb un objectiu comú, repensar el pati de
l’escola entre tota la comunitat educativa. Partint d’una finalitat molt concreta que
perseguia solucionar l’acústica del pati de l’escola, el projecte ha anat eixamplant el
camp d’acció i ha acabat esdevenint una oportunitat per repensar també els usos del
pati i enfortir la relació entre famílies i escola. Això ha estat el més gratificant de tot.
Durant tot el curs, i després de moltes sessions de diàleg a tots nivells (mestres,
monitores, famílies i alumnes) han sortit idees genials de com ens agradaria que fos el
nostre pati: hem somiat i imaginat idees possibles i moltes altres d’impossibles, per
després aterrar a la realitat i dur a terme allò que estava a les nostres mans. Amb tot això,
la transformació del nostre espai d’esbarjo s’ha fet realitat, i ara és un lloc més divers,
més acolorit i més verd, un espai amb identitat pròpia, original i fresc. El procés ens ha
permès reflexionar de forma conjunta i escoltar als altres. Hem après a pensar en clau
comuna, a pensar en un bé col·lectiu que calia construir entre tots: hem hagut d’escoltarnos, pactar el procés, acceptar el consens, negociar, expressar-nos, valorar les opinions
dels altres i concretar les idees entre tots i totes.
Després de la jornada de
construcció, realitzada un dissabte
de maig de 2015, les cares dels
alumnes en arribar el següent
dilluns parlaven per sí soles:
somriures, alegries, cues per
utilitzar els nous espais, nous jocs...
una mirada que no té preu i que
ens ajuda a ser conscients de la
magnitud del projecte!
Ha estat per tothom molt gratificant treballar en equip, i ens emportem l’experiència a
l’esquena, però també és molt gratificant veure que el projecte ha estat publicat en
diversos mitjans de comunicació
i finalment reconegut com a
bona pràctica en termes de
participació: el projecte ha
guanyat el premi “Participa a
l’Escola 2015”, promogut per la
Generalitat de Catalunya. Aquest
reconeixement ha significat una
dotació econòmica per l’escola
de 5.500€, la qual cosa ens ha
animat a continuar el projecte, i
aquest curs, a part d’Escoltar el pati, s’ha decidit Plantar el pati per aconseguir entre tots
una pati més verd i natural! Així doncs, aquest curs #plantemelpati!

Links de premsa i premi:
http://www.independent.cat/gracia/Independent_581.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/190/EscoltemelPati.pdf
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gracia/pares-alumnes-professors-suneixen-persilenciar-pati-3986253
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/02/11/escola-josep-maria-jujol-projecte-escoltempati/
http://governacio.gencat.cat/web/.content/qualitat_democratica/02_divulgacio__formacio
_i_recerca/01_premi_participa_l_escola/05_premi_2015/Nou-pati-per-escola.pdf

