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Participants 

 
S’ha fet arribar un qüestionari a l’alumnat dels centres que fan els patis als 

barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta en els espais següents: 

 

- pista de la Farga 

- Cotxeres de Sants 

- la Masia del Rellotge 

- Casinet d’Hostafrancs 

 

Aquest qüestionari l’han respost 216 alumnes dels diferents centres que 

assisteixen a aquests espais per fer l’estona de pati. 

 

 

 

 

* Respecte a la mostra desigual en els diferents espais podem entendre que 

això és degut senzillament a que les escoles que realitzen el pati a la pista de 

la Farga s’han motivat més i han decidit participar en major nombre en 

contestar el qüestionari que les que utilitzen els altres espais, ja que el 

nombre d’escoles que utilitzen cada espai és similar. 

 

 



Com valores l’experiència de poder fer el pati a 

espais com aquest? 

 

 
 

La immensa majoria de l’alumnat (85%) que ha respost el qüestionari valora 

molt positivament el fet de poder fer el pati en espais del territori fora de 

l’escola. 

 

Els elements  que més valoren són el fet de poder sortir fora de l’escola a 

l’aire lliure en temps de la COVID-19, amb la seguretat que això els aporta. 

També posen en valor el fet de conèixer nous espais del barri i la varietat que 

els aporta aquest fet en la monotonia del dia a dia. Cal destacar que l’alumnat 

que utilitza l’espai de la Masia del Rellotge considera com a positiu el fet 

d’estar al jardí de la Masia, que és un espai verd. 

 

De la resta d’alumnat que ha contestat hi ha un 7% que els és indiferent el fet 

de sortir de l’escola. Ja els està bé quedar-se al pati de sempre encara que 

sigui en les condicions actuals sense poder ajuntar-se amb la resta de grups. 

 

I el 10% restant comenta que no els agrada. D’aquests, una part comenta que 

no els agrada per l’estona que perden de pati en desplaçar-se des de l’escola 

i l’altra especifica que això és degut a que no poden jugar a pilota o no tenen 

porteries. Aquests últims/es alumnes són dels grups que assisteixen a 

Cotxeres de Sants. 

 



Respecte al fet de poder jugar a pilota és destacable que hi ha alumnes que 

van a la pista de la Farga. Aquests/es comenten que els va molt bé anar-hi, ja 

que tenen porteries de futbol i cistelles de bàsquet. 

 

Què és el que més t'agrada de venir a fer el pati 

aquí? 

 

 
 

El que més valoren d’utilitzar aquests llocs del barri és que tenen més espai 

que a l’escola i estan a l’aire lliure. Un altre aspecte destacat és la tranquilitat i 

la seguretat que els dona el fet d’estar amb el seu grup bombolla. Aquí es té 

molt en compte que els diferents espais que utilitzen al barri són únicament 

per a l’alumnat. 

 

És important la valoració que fan del fet de poder sortir de l’escola. Lligat amb 

aquest aspecte també posen en valor la novetat i el canvi que tot això 

significa: el poder trencar amb la rutina i el fet de canviar d’ambient. 

 

Hi ha dos espais que tenen una consideració concreta. L'alumnat que va a la 

Masia del Rellotge valora que es troba a la natura. I els/les que assisteixen a 

la pista de la Farga valoren molt el fet de poder jugar a pilota. 

 

 



I el que menys t'agrada de venir? 

 

 
 

Tot i que en general estan molt contents/es d’utilitzar aquests espais com a 

pati, l’alumnat ens ha indicat alguns elements que no els agraden:  

 

El que menys els agrada és l’estona que perden en desplaçar-se des de 

l’escola fins al lloc on fan el pati. Això ens ho han respost el 16% de l’alumnat 

enquestat. 

 

També comenten que troben a faltar material per jugar en aquests espais 

(9%), que no es pugui jugar a pilota (9%) i que l’espai és una mica petit (9%).  

 

Un 8% de l’alumnat comenta que es podria millorar la neteja d’aquests 

espais. En menor mesura apareixen aspectes com la falta de lavabos i de 

bancs per seure i el fet de no poder-se ajuntar amb els altres grups (tot i que 

són conscients que això és degut a l’actual situació de pandèmia). 

 

Cal destacar que alguns dels/de les alumnes que van a fer el pati a la pista de 

la Farga comenten que no els agrada haver de compartir a vegades l’espai 

amb els usuaris/es del poliesportiu. 

 

Hi ha un 18% de l’alumnat enquestat que no troba res a destacar com a 

aspecte negatiu d’aquests espais. 



Venir aquí t’ha ajudat a fer més agradable la 

tornada a l’escola? 

 

 
 

 

Un 30% de l’alumnat enquestat comenta que fer els patis en aquests espais 

no ha fet més agradable la tornada a l’escola. Tot i que la majoria valoren 

l’experiència com a molt positiva, indiquen que ho veuen com un espai més 

del centre educatiu. 

 

De la resta d’enquestats/des el que més destaquen és la novetat i la variació 

que representen aquests espais en el seu dia a dia. També posen de relleu el 

fet de poder sortir de l’escola i estar l'estona de pati en un espai obert a l’aire 

lliure. 

 

Es considera important el fet que són espais grans en comparació amb la part 

de pati que ara tindrien a l’escola i que això els permet jugar amb el grup de 

manera tranquil.la i fa que connectin més entre tots/es. 

 

També destaquen la tranquil·litat que ofereixen aquests espais i la 

desconnexió i la sensació de relaxació que assoleixen amb l’estona que 

surten de l’escola.  



Com veus la reacció dels veïns i veïnes a que 

estigueu en aquests espais? 

 

 
 

Pel que fa a la relació amb els veïns/es d’aquests espais la majoria de 

l’alumnat creu que és bona. De fet, molts/es alumnes consideren que els 

veïns i veïnes estan contents/es que els infants hi siguin, ja que hi donen vida. 

Indiquen que el fet de sentir veus de nens i nenes a l’espai públic fa que els 

veïns i veïnes estiguin millor. 

 

Altres diuen que els veïns/es estan contents/es ja que no fan massa soroll i 

per tant que no els molesta que hi siguin i no es queixen, o inclús que hi ha 

gent que els és igual si els infants fan els patis al carrer o no. 

 

Hi ha algun dels enquestats/des, tot i que en nombre molt petit, que creu que 

sí que molesten els veïns i veïnes ja que quan estan als patis jugant fan molt 

soroll.  

 

També és destacable que hi ha un bon nombre d’alumnes que no saben si els 

veïns estan contents/es o molestos/es perquè no n’han vist o bé ningú s’ha 

queixat.  

 

 



Quan la situació estigui normalitzada t’agradaria 

seguir utilitzant aquest espai per fer el pati? 

 

 

 
 

Tal com es veu en aquest gràfic la majoria d’alumnat (3 de cada 4) que ha 

respost el qüestionari voldria mantenir els espais que utilitzen actualment fora 

de l’escola per fer els patis.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En general com valores la tornada a l’escola 

després dels mesos de tancament? 

 

 

 
La majoria de l’alumnat valora com a molt bona i positiva la tornada a l’escola. 

 

Tot i que destaquen que ha estat una tornada estranya perquè l’escola a la 

que estaven acostumats/des ha canviat, i s’han hagut d’adaptar a tot un 

seguit de mesures de seguretat i de distanciament amb la resta de grups, 

creuen que era necessària aquesta tornada i que ha estat alliberadora. 

 

Davant del fet d’estar fent classe en línia i l’estressant que resultava tota la 

situació de confinament, valoren com a molt positiva i alliberadora la tornada 

a l’escola. 

 

I valoren molt el fet de poder estar altra vegada amb les seves amigues i 

amics i poder estar amb tot el grup, tot i que troben a faltar la normalitat 

d’abans on es podien ajuntar amb la resta d’alumnat de l’escola. 

 

 



Què és el que més trobaves a faltar quan no 

podies anar a l’escola? 

 

 

 
La gran majoria indica que el que més ha trobat a faltar durant el temps que 

les escoles van estar tancades per COVID-19 han estat les relacions.  

 

En aquest sentit, l’aspecte més destacat són les amistats; és el que més han 

trobat a faltar. Poder veure’s físicament i compartir les estones de pati i de 

jocs. Però també és destacable el fet que molts/es alumnes han trobat a faltar 

la relació amb el professorat i també la possibilitat de treballar a l’escola amb 

els companys i companyes. 
 

 

 

 


