
El procés de cocreació 
com a procés participatiu. 
 
Transformació física dels 
patis explicat pas a pas 

 
Escoles públiques de Barcelona  

En col·laboració amb 
 



• Acompanyament del procés per a 
professionals que dinamitzaran els sessions i 
elaboraran els informes pels arquitectes. 

 

• Tota la informació i documentació del procés 
estarà a la Plataforma Decidim. També es 
podran recollir aportacions on-line. 

 

• Es constitueix una comissió de seguiment per a 
validar que el procés es segueix correctament.  

 

El procés de cocreació un procés participatiu reconegut en la normativa 
municipal.  



Una guia com a recurs per a les escoles  

En aquesta guia hi trobareu:  
 
El marc conceptual; Els 6 criteris per a un bon pati: 
naturalitzat, coeducatiu i comunitari. 
El procés de cocreació per a la transformació física del pati: 
  

• Identificació de tots els agents vinculats al projecte 
i el rol de cada un d’ells. 
 

• Definició del procés de cocreació per a la 
transformació física del pati: les diferents accions 
que l’integren i l’ordre en què es desenvolupen*.  

 
• Materials per dur a terme el procés participatiu en 

els centres educatius; és a dir, el treball intern que 
han de fer els centres.  



Els 6 Criteris per un bon pati;naturalitzat, coeducatiu i 
comunitari. Un marc conceptual compartit  



Agents implicats 

Grup motor 



Agents implicats: 
Governança  



El Procés de cocreació com a procés participatiu. 
Tipus d’accions  

1. El treball intern dels centres educatius mitjançant processos 
participatius. 

2. Les sessions dinamitzades per un facilitador/a per tal de fer una 
posada en comú i elaborar unes conclusions compartides. 

3. Les sessions de treball amb els equips d’arquitectes (equips 
redactors dels projectes) 

4. Accions formatives que es programaran cada any. Aquestes accions 

      tenen lloc de manera intercalada durant el procés.  

 



El Procés participatiu de 
cocreació. Fases   

Fases del procés de cocreació  Sessions del grup motor /Treball intern i formació  

 

Fase 0: Informativa. Té com a objectius compartir amb tota la comunitat educativa 
tant el desenvolupament metodològic del procés de cocreació com la clarificació 
dels rols de cada un dels agents, a més de donar a conèixer el marc conceptual 
compartit per tota la ciutat sobre els 6 criteris per a un bon pati. 

 

 

Benvinguda i sensibilització Dia 29/9 /22  de 16.45 a 18.45 h - Presencial 

 

1a Sessió informativa Virtual Del 24 d’octubre al 4 de novembre  

 

Fase 1: Diagnosi del pati i elaboració de propostes. Té com a objectiu detectar les 
necessitats de la comunitat educativa i generar conjuntament una llista de 
propostes de millora perquè l’equip d’arquitectes pugui redactar l’avantprojecte de 
millora del pati.  

 

• Treball intern dels centres Del 7 de novembre al 25 de novembre  

 

• Formació professorat: 17 de novembre 

 

2a Sessió de treball dinamitzada del grup motor. Presencial Del 28 de 

novembre al 16 de desembre  

 

 

Fase 2: Elaboració de l’avantprojecte. Serveix per fer el retorn d’aquest document a 
la comunitat educativa i recollir-ne el feedback per a la subsegüent redacció del 
projecte executiu. 

3a Sessió del grup motor: presentació avantprojectes. Presencial Del 23 

de gener al 2 de febrer 

 

• Treball intern dels centres. 6 al 10 de febrer 

 

4a Sessió de treball dinamitzada del grup motor. Presencial. Del 13 al 24 

de febrer. 

 

• Formació professorat: 9 de març  

 

  

 

 



El Procés participatiu de 
cocreació. Fases   
 

Fases del procés de cocreació  Sessions del grup motor /Treball intern i formació  

Fase 3: Elaboració del projecte executiu; és a dir, del disseny definitiu. Permet fer 
petites modificacions definitives en el projecte final i explicar a tota la comunitat 
educativa el resultat final i, per tant, l’impacte del seu procés de participació. 
  
Execució de l’obra i estrena del nou pati.  

5a Sessió del grup motor: presentació projecte executiu. Presencial. Del 

20 al 30 de març 

 

• Formació professorat: 4 de Maig  

 

Fase 4: Avaluació. Es farà una avaluació del procés, però també una avaluació dels 
resultats i els impactes de la transformació. 

• Formació professorat: avaluació procés de cocreació  (procés participatiu) 
 

• Treball intern: Avaluació procés de cocreació (procés participatiu) de tots els 
agents.  

 

6ª Sessió curs 2023/2024: avaluació de la transformació 

 
  

 

 



El Procés participatiu de cocreació. Fitxes de sessions i de 
treball intern que hi trobareu  

• Fitxes de les sessions  

• Treball intern en els centres educatius.   

Material de treball intern per al professorat  

Material de treball intern per a l’alumnat  

Material de treball intern per a les famílies  

Material de treball intern per a l’equip del temps de migdia 

Material de treball intern per a les entitats usuàries del pati fora de 

l’horari lectiu 

 



El Procés de cocreació. Fitxes de sessions i de treball intern que 
hi trobareu  

• Material complementari:  

Material de treball intern per al professorat, les famílies, els 

monitors i monitores del temps de migdia i les entitats usuàries del 

pati fora de l’horari lectiu  

Material de treball intern per als infants 

El retorn es fa via correu electrònic o reunions opcionals del grup 

motor amb l’equip d’arquitectes.  

 



El Procés de cocreació. Pas a pas  

S’abordarà des de les sessions de formació.  



Consideracions clau que cal tenir presents a l’hora d’adaptar les 
activitats  
 

 
«Cocreació» significa crear col·lectivament. Totes les parts implicades hi aporten els seus 
coneixements i les seves capacitats.  
 
Tots els agents implicats interactuen. Cal treballar d’una manera coordinada i en xarxa i que 
tothom ha de respectar la temporalitat necessària en cada moment.  
 
Un marc conceptual de ciutat integrat per: a) els 6 criteris per a un bon pati; i b) la transformació 
doble del pati (física i del projecte educatiu). El desenvolupament de totes les activitats ha de tenir 
present aquest marc conceptual.  
 
El projecte final ha de respondre a la visió i a les necessitats de totes les parts implicades.   
 
Cal prestar molta atenció a la participació dels infants com a informants imprescindibles.  
  


