
Un espai d’aprenentatge més

Pack Remodelació patis d’escola

Espais per viure, treballar i gaudir



L’escola és un escenari de vida, un entorn viu que estimula els nens i nenes cap a l’aprenen-
tatge. Cada vegada és més gran la necessitat de redefinir els Projectes Educatius dels cen-
tres per a una innovació educativa. Davant d’aquests nous models d’aprenentatge, sorgeix 
la necessitat de transformar els patis escolars en entorns útils adaptats.

Sempre s’ha entès el pati com un espai d’esbarjo. Ara és el moment que evolucioni a un es-
pai d’aprenentatge més, cap a patis innovadors, inclusius i segurs, evitant una discriminació 
de qualsevol tipus.

A Efebé sabem que no podem menystenir aquestes zones, per això hem creat el Pack remo-
delació patis Escoles. Aquest pack contempla l’adequació i l’equipament de:

Zona de jocs
• Adequació de circuits d’equilibri i psicomotricitat;
• Elements naturals per fomentar el desenvolupament cognitiu;
• Paviments de cautxú adaptats a la normativa;
• Espais de protecció solar sota tendal;
• Equipament infantil segur i normatiu.
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• Zona de jocs: espai adaptat per aprendre jugant;
• Zona esportiva: espai exterior específic per la pràctica esportiva;
• Vestidors: espai interior on canviar-se de roba i dutxar-se.

Zona esportiva
• Adequació d’un espai exterior per a la pràctica d’esports;
• Confort acústic als interiors per reduir la reverberació acústica;
• Paviment tou o gespa artificial per adequar les instal·lacions a l’ús federatiu;
• Adequació d’espais per al seguiment de les activitats esportives (grades, banquetes, 

fonts, etc...).

Adequació vestidors
• Paviment de seguretat continu, vinílic i antilliscant per evitar accidents no desitjats com 

lliscaments, ensopegades i caigudes.
• Revestiment de parets continu i vinílic per a facilitar la neteja i millorar la imatge del 

centre. 
• Equipament especialitzat per a vestidors: armariets, bancs i penjadors resistents a base 

de panell fenòlic.



Un entorn natural
Elements naturals com ara vegetació, sorra, fang o aigua són elements es-
sencials per a la transformació d’un pati per ser sostenible, innovador i segur. 
El contacte amb la naturalesa genera un entorn ideal pel desenvolupament 
cognitiu dels nens i nenes. A més, incorporant aquests elements ajudem a 
ampliar la capacitat d’observació i d’experimentació, seguint un aprenen-
tatge vivencial.

L’hort escolar, per cultivar hortalisses i fruites, és una pràctica vital que posa 
en contacte els nens i nenes amb la natura i amb el cicle dels aliments. A 
més, gràcies a aquest procés aprenen a prendre consciència d’on prové el 
menjar. També genera un primer sentiment de pertinença i de responsabili-
tat: tenir a càrrec plantes que han de fer créixer i tenir-ne cura. A més, in-
cloure al projecte arbres caducs ajuda a crear ombres a les èpoques de més 
calor i, alhora, deixen passar el sol quan fa més fred.

Espais de joc
Un pati escolar ha d’estar ben pensat i ben dissenyat, per aportar beneficis en el procés 
d’aprenentatge dels nens i nenes. Confiança, socialització, comunicació o treball en equip, 
són algunes de les habilitats que aprenen en aquests entorns dinàmics i oberts.

Les estructures polivalents amb torres, casetes, escales, desnivells, ponts, tobogans, etc. 
propicien l’activitat física i milloren la psicomotricitat i l’equilibri.

Amb el Pack Remodelació patis d’escola fomentem el joc simbòlic, “jugar a ser”, que apa-
reix a l’etapa d’infantil, per imitar els rols dels adults en diferents accions quotidianes. És 
essencial deixar-los experimentar amb la seva imaginació. Per això, incorporem equipament 
infantil adequat com una cuineta, un cotxe o una casa, que acompanyen els nens i nenes en 
les seves aventures.
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Beneficis
Amb el Pack Remodelació Patis d’Escola:

• Incrementem la satisfacció dels alumnes al disposar d’espais lúdics específics per al joc ex-

terior i la pràctica esportiva

• Generem un espai psicopedagògic més per desenvolupar hàbits i competències

• Fomentem el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes

• Incrementem el vincle dels pares i mares amb l’escola al disposar d’espais exteriors on com-

partir les activitats lúdiques

• Revaloritzem espais exteriors perquè optimitzem l’adequació a l’ús

• Millorem l’habitabilitat dels vestidors, incrementem la seva durabilitat i sostenibilitat i poten-

ciem els hàbits d’higiene.

Equipament específic
Seguretat, imatge, sostenibilitat, confort, durabilitat, ergonomia i higiene. Aquests són els valors 
que defineixen el catàleg d’Efebé.

A més, dissenyem i fabriquem mobiliari de producció local, que també està inclòs al catàleg. El 
nostre equip estudia les tendències del sector sempre vetllant per la salut de les persones. En 
cada part del procés hi hem deixat la nostra filosofia, la nostra manera de ser.
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