
 



 
FITXA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES: PRESSUPOST 2017   
Entitats 
 
 
1. Nom de l’entitat: Escola La Trama 

Número de registre al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes:      
Nom de la persona representant de l’entitat: Marifè Garcia Lucas 
Adreça de contacte: c. Estrella n. 5 
Correu electrònic: escolalatrama@xtec.cat 
Telèfon de contacte: 937251741 
 

2. Nom del projecte presentat:  
Projecte Pati 

 
3. Tipus de projecte al qual pertany: 
 

   Projecte d’intervenció a l’espai públic o als equipaments municipals. 
 

    Projecte per a la realització d’activitats o serveis dirigits a les persones i/o  
d’intervenció comunitària.  
 

4. Justificació del projecte 
El nostre projecte es basa en la necessitat de fer més ecològic i funcional els espais 
de pati de què disposa l'escola. Ens trobem en el centre de Sabadell, envoltats d'un 
entorn molt urbanitzat, amb pocs espais verds que permetin posar els nens i nenes 
en contacte amb la natura. A més, la nostra escola disposa de poc espai. 
 
La falta d’espai, i concretament espai de qualitat, de la nostra escola és una situació 
ja coneguda pel consistori:  L’escola demana anualment a l’ajuntament, tres dies de 
l’any, la utilització de Can Marcet. Finals desembre per la Cantata, Febrer per la Festa 
Dijous Gras, Abril per Sant Jordi, ja que no disposem d’espai suficient per a actes  en 
que estiguin tant pares com alumnes. 
L’escola te la necessitat d’utilització de la plaça Vallès com a extensió del pati, 
havent-se d’aprovar  cada any per consell escolar.  Es realitzen a la Plaça Vallès 2 
torns diaris de 30 min cada un, en que dues classes han de fer l’esbarjo a la plaça per 
falta d’espai. ( afectació diària de 100 alumnes aprox.) 
 Recordar també que al estar l’escola repartida en dos edificis separats, s’han de fer 
recorreguts per la via pública contínuament ( per anar al menjador, al pati ...)    
 
Entenem que l'esbarjo és un moment educatiu que ha de desenvolupar-se segons 
dos dels pilars del nostre projecte educatiu: l'harmonia i la tranquil·litat. És per això 
que ens cal redissenyar els patis per donar-los un ús més divers, adequat a les 
diferents necessitats dels alumnes, més amable i més acord al nostre projecte de 
centre. 
 
Aquest projecte té com a finalitat la remodelació i adaptació dels espais exteriors de 
l’escola i, per això, són necessaris els recursos materials i humans que 
s’especificaran al següent apartat. Aquests recursos es buscaran implicant a tota la 
comunitat educativa: mestres, pares i mares, infants, servei de menjador, agents 
externs relacionats i especialitzats... amb l’objectiu de potenciar la seva participació 



 
en el projecte, des del disseny, passant pel desenvolupament i execució material del 
mateix.  
 
Aquest procés participatiu ja s’ha estat gestant des de l’escola, amb implicació del 
professorat, AMPA,  mares i pares voluntàries, i alumnes a través d’opinions i 
dibuixos. A la vegada s’han gestat contactes amb associacions com Autoconstructor i 
Urbanins per a realitzar tallers participatius.    
 
Aquesta participació en els projectes de l’escola implica una doble vessant on tots 
poden contribuir a millorar l’escola i, per tant, es fan responsables.  
Igualment, aquesta implicació de tota la comunitat és un bon exemple de solidaritat i 
empatia per tots els infants, què estan aprenent, no només una educació formal plena 
de continguts didàctics sinó també a desenvolupar-se socialment amb valors cívics. 
L’escola com a microsocietat en potència.  
 

 
5. Descripció  de la proposta 

Tal com ja hem justificat, el nostre projecte ha de respondre a diferents necessitats: 
donar resposta a la realització d'activitats físiques diverses, contemplar espais de joc més 
tranquil, permetre i potenciar l'ús de materials naturals, crear un entorn més ecològic i 
ampliar les possibilitats espaials del pati. 

 
OBJECTIUS 
 
1. OBJECTIUS PRINCIPALS: 
 
1. 1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai 

exterior de l’escola.  
1. 2. Millorar l’ús del pati 
1. 3. Millorar la seguretat del pati 
1. 4. Adaptar les condicions de l’entorn, dels espais exteriors als infants. 
1. 5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir i diversificar 

l’ús quotidià com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge. 
 
2. OBJECTIUS DETALLATS: 
2. 1.Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai 

exterior de l’escola, aconseguint una continuïtat entre l’interior i l’exterior.  
2. 1.1. Millorar l’equipament del pati (projecte: desnivells, sorrals, zones diverses...)  
2.1.2. Desenvolupar espais variats per al joc lliure i simbòlic, diversificar l’ús (fer 

“espais” com a l’interior, casetes, banquets, troncs: polivalent – fer rotllana, fer caminet 
amb desnivells, exercicis de psicomotricitat... taules i cadires per al seu ús exterior. 

2.1.3. Dissenyar i plantar (jardins de papallones, plantes i arbustos autòctons) 
2.1.4. Fer una redistribució d’espais amb un disseny acurat i introduint vegetació 

variada que doni als infants, més responsabilitat sobre el seu espai de pati. 
2.1.5. Millorar l’ús del pati 
2.1.6. Condicionar l’ús del patí en condicions meteorològiques adverses: pluja i sol 

intens (casetes, tendals...) 
2.1.7. Més equipaments que permetin la varietat del joc, no reduir-lo a fer forats o 

jugar amb la sorra, com passa actualment.  
2.1.8. Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels infants (per grups 

d’edat...)  



 
2.1.9. Millorar la seguretat del pati 
2.1.10. Adaptar els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat  
2.1.11. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir l’ús quotidià 

com a part de les activitats diàries. 
Elaborar unes normes que garanteixin el bon ús del pati  en qualsevol moment del dia 

(pati, menjador, extraescolars...) 
Volem aconseguir a partir del projecte de pati : començar a desenvolupar una 

educació ambiental integral  
 
  
 

6. Destinataris del projecte 
Com a destinataris directes tenim els infants entre 3 i 12 anys que actualment 
cursen estudis a l’escola ( 368 persones) 
La millora de la qualitat ambiental donarà a la vegada com a beneficiaris al 
veïnatge que dona al pati. Reduint sorolls, i augment de la regulació tèrmica 
dels patis interiors d’illa.  
L’equip de Vostra cuina (empresa encarregada de la gestió del menjador 
escolar, veura facilitada la seva tasca a través de l’adequació de l’espai.  (20 
persones aprox) 
Al estar obertes les activitats extraescolars a totes les nenes i nens de sabadell, 
detectem com a beneficiaris directes aproximadament  80 nens i nenes que 
anualment utilitzen l’espai sense formar part de l’escola.  
Personal docent de l’escola (20 aprox.) 
Comunitat de pares mares i famílies de l’escola pel que fa a la possibilitat de 
realització d’activitats directes al pati. 
Esmentar que un dels gran beneficiaris serà la biodiversitat del pati interior 
d’illa i entorns a l’escola al generar espais verds i d’aigua on puguin conviure 
gran varietat d’espècies que actualment no troben cabuda a les ciutats.   

 
7. Pressupost previst per a l’execució del projecte (desglossat en la mesura que 

es pugui) 
"s'inclou pressupost per partides en docuemntació annexa" 
Pressupost total: 63.421,09 € 
Pressupost desglossat: 
- costos de promoció: 10.287,50 € 
- costos execució: 
    - zona expositiva i pèrgola: 12.229,59 € 
    - sorral : 14.135,60 € 
    - pista : 5.395,68 € 
    - vegetació : 9.275,75 € 
    - costos indirectes : 1.090,00 € 
    -  IVA : 11.006,97 € 
 

 
8. Altres entitats que participen en el projecte 

Catering Vostra Cuina SL 
UrbaNINS experiències urbanes amb nens i nenes 
Autoconstructor Platoaforma pel foment de la autoconstrucció 

 



 
9. Observacions 

      
 
10. Documentació que s’adjunta 

Document unitari en pdf que inclou:  
  - Fitxa per a presnetació de projectes pressupost 2017 
  - Pressupost desglassat de l'actuació 
  - Planell estat actual pati E: 1-100 
  - Planell proposta pati E:1-100 
  - Dibuixos fets per les nenes i nes de l'escola sobre com s'imaginen el seu pati 
 



Partides de referència per a l'execució del projecte pati

Descripció Partides Unitats llarg alt sup

COSTOS DE PROMOCIÓ

Projecte bàsic‐executiu obra menor u

Direcció d'obra u

Coordinador de seguretat u

Llicència d'obres u

Implicació dels alumnes, comunitat educativa i mares i pares en el projecte de millora del pati, a través de 

diverses sessions participatives u

COSTOS D'EXECUCIÓ

ZONA EXPOSITIVA I PÈRGOLA

Pergola metàl∙lica convertir‐la en coberta vegetal:

 Bandeja C2C per a coberta vegetal. Inlcou remats laterals, geotextil, làmina impermeable, sistema gota a 

gota
m2 1,00 1,00 1,00 94,50

Ampliació de pergòla metàlica existent a través de perfileria metàlica i xapa grecada. 
m2 1,00 1,00 1,00 2,12

Reforç estructural a través de perfileria metàlica a partir de triangulació de barra de 2ml soldada a 

estructura existent u 1,00 1,00 1,00 70,00

Ombracle a través de tendal correder, a través de tensors metàl∙lics i lona
m2 1,00 1,00 1,00 56,00

Mur verd:

Realització de mur vegetal a través de grapat de canya del pais sobre mur de formigó, aplicació de gunitat 

de terra, inclusió de làmina geotextil, i dues capes de gunitat de terra. Inclou aplicació de llavors d'herva per 

al creixement de la mateixa.
m2 1,00 2,52 10,84 1,00

Bancada de fusta exterior tractada amb autoclau de forma semicircular i en angle de 90º. 45cm d'alçada

u 1,00 1,00 1,00 1,00

SORRAL

Subministrament i col∙locació manual de terra d'aportació per a compactació m3 1,00 1,00 1,00 49,00

Compactació de terres amb mitjans manuals i/o mecanics a través de pisó atutomatic m2 1,00 1,00 1,00 66,84

Instal∙lació d'aigua a través de tub de coure  de 8ml amb inclusió d'aixeta. Diposit de 90l, bomba de reton a 

diposit i xarxa necessaria
u 1,00 1,00 1,00 1,00

Tractament superficial de terra compactada a través de trèvol vegetal. Inclou la formació del sorral,la canal 

del riu, i el tractament de la mateixa a través de silicat potàssic 
m2 1,00 1,00 1,00 66,84

Sorra per a sorral m3 1,00 1,00 1,00 4,80

Inclusio d'elements de joc

Transport a través de camió, subministrament i col∙locació de Tronc d'arbre natural fixat mecànicament a 

terra de 6,5 metres de longitud i diàmetre mitg de 1m u 1,00 1,00 1,00 1,00

Subministrament i col∙locació d'elements de joc:

Subministre i col.locació de tubs de formigó prefabricat, per a conductes de clavagueram, d'1 m de 

diàmetre i encadellats, per a formació de joc. Es faria una linea de 6,5 ml i una sortida vertical de 1 ,5m. 

Certificacio ce jocs u 1,00 1,00 1,00 1,00

Troncs de fusta natural de distints diàmetres entre 40cm i 70 cm de 1 m de longitud u 7,00 1,00 1,00 1,00

Travesses de fusta de pi, tipus travesses de tren,  sense tractaments nocius. ml 24,00 1,00 1,00 1,00

PISTA

Subministrament, i col∙locació d'aclatges homologats per a escalada sobre mur de formigó

u 135,00 1,00 1,00 1,00

Restauració de tanca reixada metàl∙lica a través de l'extracció amb tall de radial de la malla existent per a 

posterior recol∙locació. Realització de porta corredera amb guia superior a través de perfileria de dues fulles 

i incorporació de la malla metàl∙lica extreta. u 2,00 1,92 2,70 1,00

VEGETACIÓ

Realització de jardinera insitu a través de llisto de fusta tipus palé, d'entre 1,5 i 0,8 metres de llarg, collat en 

mur de formigó a través de fixació mecànica. Inclou impermeabilització a través de làmina epdm, làmina 

geotextil, terra vegetal (0,4x0,5x1 la unitat de ml), sisstema de gota a gota i dos punts de conexió d'aigua. 

Inclou el planté per les jardineres. ml 47,95 1,00 1,00 1,00

Realització de mur vegetal a través de malla metàlica per a enfiladidsa, amb subestructura portant collada a 

mitgera. Inclou realització de jardinera a la base de 10ml x 1 m alçada x 0,8 m d'ample. Inclou el planté.

m2 1,00 1,00 1,00 80,00

COSTOS INDIRECTES

Seguretat i salut u 0,02 1,00 1,00 1,00

Runes de la construcció u 1,00 1,00 1,00 1,00
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