
 

 

 

 

 

 

 
 

             

Escola Els Llorers 

Informe-acta de la sessió participativa núm. 1 amb la comunitat educativa 
 

 

Dades de la sessió 

Data i hora  26 de setembre de 2019 (16:45h – 18:45h)  

Participants 18 (3 equip directiu, 3 mestres,  

      5 pares/mares, 4 nens/es, 3 personal no docent) 

Dinamitzador/a (E+S) Xavier Sabaté 

Relator/a (E+S) Melani Márquez 

Representant Ajuntament Maria Ramos (redactora del projecte UIA) 

Tècnic/a CEB Alicia Dotor (Aquidos) 

 

 

Programa de la sessió 

1. Introducció del projecte refugis climàtics i dels objectius de la sessió 

 

2. En plenari: les necessitats del centre en clau d’adaptació al canvi climàtic  

 

3. El catàleg de solucions adaptat a les necessitats de l’escola  

 

4. En grups: priorització de mesures necessàries al centre i detall de les mesures 

 

 

Necessitats del centre en clau d’adaptació al canvi climàtic 

Tot seguit es detallen les principals necessitats i oportunitats detectades en l’anàlisi prèvia feta 

pel CEB, i en color blau s’afegeixen les aportacions fetes pels participants durant la sessió (en 

format plenari). 

 

Necessitats (debilitats) 

Edifici 

• Mínim espai intermedi respecte al pati 

• No es fa ventilació natural i s’haurien d’optimitzar les proteccions solars 

• Les famílies estan preocupades per la contaminació del carrer Aragó (fa temps que pensen 

que s’hauria de crear un filtre de vegetació per bloquejar la contaminació) 

Pati 

• Només hi ha un pati en superfície ocupat al 75% per pista 

• Ubicació en entorn dur (contaminació, soroll...) 

• Al pati hi falta espai verd i racons. la pista hi té un paper massa central i hi ha poca ombra. 

 

Oportunitats 

• Molta ombra al pati de sorral (84% ombra a l’estiu) 

• Utilització de les pistes esportives del poliesportiu adjacent 

• Possibilitat de ventilació creuada de les aules a través de pati interior 

• S’ha constituït un grup impulsor de Refugi Climàtic, format per famílies, mestres i alumnes. 



 

 

 

 

• Els porxos són dels espais on l’alumnat se sent més a gust. 

• El claustre (pati interior) és molt agradable, però ara mateix s’utilitza per a infantil.   

• Com a centre tenen un pavelló esportiu (de 33m), per tant la pista que tenen no és la única. 

Tenen convenis socials amb entitats (es podria convidar a altres centres a obrir les seves 

instal·lacions). 

 

 

Priorització de mesures (solucions) necessàries al centre 

Tot seguit es mostra la priorització de solucions feta per la comunitat educativa durant la sessió. 

Els participants es van repartir en tres grups mixtes (integrats per professorat, alumnat i famílies) i 

cada grup va valorar l’interès de les solucions exposades pels tècnics del CEB, d’acord amb la 

puntuació següent: 

• 3 punts:  Molt interès 

• 2 punts:  Bastant interès 

• 1 punt:  Poc interès 

• 0 punts:  Gens d’interès 

 

A més a més, tenien les limitacions següents a l’hora de prioritzar: disposaven d’un total de 30 

punts a repartir entre totes les solucions, 

 

L’interès final de la comunitat educativa per cada millora/solució és el resultat d’aplicar la 

mitjana de les valoracions dels tres grups i d’un arrodoniment posterior. En blau es marquen les 

millores considerades més necessàries pel conjunt de participants. 

 

Millores proposades pel CEB 
Grup 

1 

Grup 

2 

Grup 

3 

Interès 

escola 

1 
EDIFICI | Crear ombres amb nous elements (sense 

vegetació) 
2 3 0 2 

2 
EDIFICI | Crear ombres amb nous elements que 

incorporin vegetació  
0 0 3 1 

3 EDIFICI | Nous elements de vegetació 1 0 3 1 

4 EDIFICI | Afavorir la ventilació natural creuada  1 0 3 1 

5 
EDIFICI | Generar/forçar la ventilació amb nous 

aparells elèctrics 
3 3 0 2 

6 
EDIFICI | Millorar/canviar els tancaments per 

augmentar l’aïllament i reduir l’escalfament  
0 0 0 0 

7 
PATI/S | Crear ombres amb nous elements (sense 

vegetació) 
3 3 2 3 

8 PATI/S | Nova vegetació 3 3 2 3 

9 
PATI/S | Tractament de superfícies (paviments, noves 

àrees de descans) 
3 3 0 2 

10 PATI/S | Fonts d'aigua  1 0 0 0 

11 PATI/S | Jocs d’aigua  3 3 3 3 

12 PATI/S | Sistemes d'aprofitament d'aigua (de pluja) 0 0 0 0 

13 TANCA PERIMETRAL | Nova vegetació a la tanca 3 3 0 2 

14 TANCA PERIMETRAL | Tractament de la superfície 0 0 0 0 

15 SOLUCIONS MIXTES amb ombra i aigua 0 3 2 2 

16 SOLUCIONS MIXTES amb ombra i vegetació 3 3 2 3 

17 SOLUCIONS MIXTES amb materials i aigua 0 1 0 0 

18 SOLUCIONS MIXTES amb vegetació i aigua  0 0 3 1 

19 SOLUCIONS MIXTES amb ombra, vegetació i aigua 2 2 3 2 

20 SOLUCIONS MIXTES amb ombra i elements fotovoltaics 2 0 0 1 

 



 

 

 

 

Alguns comentaris i/o propostes afegits aportats pels participants van ser:  

• Recollida i generació d’aigua amb la humitat a través d’una pèrgola amb cobert a dues 

aigües.  

• Creació de murs verds generadors d’energia. 

• Mobiliari al pati, però generar espais d’ombra i d’estada: cabanes i tipis, arbres i bancs. 

• Instal·lar purificadors d’aire a les aules (filtres de les partícules en suspensió), per tal de poder 

obrir les finestres que donen al c. Aragó (orientació sud).  

• Una participant no posaria punts d'aigua perquè poden provocar que hi hagi mosquits i 

perquè acaben creant molta brutícia. També fa notar que cal tenir en compte que si es 

posen moltes plantes s’han de cuidar i mantenir. El que es faci ha de ser de manteniment 

viable dins del dia a dia de l'escola i períodes de vacances. 

• Reduir el trànsit al carrer d'Aragó i allunyar-lo del pati dels més petits. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Mapa amb la ubicació de les solucions més ben valorades 

La ubicació de les solucions més ben valorades es mostra en el mapa següent. Alguna solució 

pot aparèixer situada en més d’un lloc, ja sigui perquè és un element que es pot repetir (una 

font, per exemple), ja sigui perquè els grups van proposar diverses ubicacions alternatives (d’una 

pèrgola, per exemple). 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

Imatges de la sessió 

Tot seguit es mostren algunes imatges de la sessió. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annex: qüestionaris a la comunitat educativa 

Abans de la sessió de participació, l’escola va publicar un qüestionari en línia dirigit a tota la 

comunitat educativa, per sondejar sobre la percepció del canvi climàtic i la proposta de 

creació d’un refugi climàtic, i també per recollir valoracions sobre les possibles solucions per 

adaptar l’escola al canvi climàtic. Es va rebre un total de 258 respostes, i a continuació es 

presenten els principals resultats relatius a les solucions proposades al pati i a l’edifici.  

 

 


