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Els PREMIS HABITÀCOLA, impulsats per ArquinFAD, van
ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió
sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de
l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles,
solucions i punts de vista innovadors en relació amb els
diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.
 
Els PREMIS HABITÀCOLA són un concurs adreçat a estudiants
l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat,
el compromís social i el rigor professional entre els organismes
i la població en general, donant suport i promovent noves
iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.
 
La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat
aspectes rellevants per a la societat i ha abordat 
problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició 
proposem repensar l’espai del pati d’escola vinculant-lo 
directament amb el procés de descoberta i d’aprenentatge, 
facilitant aquelles experiències que reforcin el que succeeix 
a l’aula.
 
Amb l’impuls d’aquests premis, ArquinFAD vol ajudar els 
estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món 
professional, ja que són ells els professionals del futur. En 
aquesta edició es compta amb la col·laboració del Disseny 
Hub Barcelona (http://www.dissenyhubbarcelona.cat) per als 
premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors, que 
formaran part del FADFest 2017.
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Tema

El pati d’escola 
El pati d’escola és un dels llocs per excel·lència per 
al joc. 

A través del joc, de la mateixa manera que al carrer o 
la plaça, al pati d’escola es canalitza l’aprenentatge 
per mitjà del descobriment i la interacció social entre 
infants, elements determinants en la configuració de 
la personalitat.

Mestres i pedagogs reclamen allò que esdevé al 
pati de l’escola com a complement al que succeeix 
a l’aula: complement lúdic, de llibertat individual, de 
relació social. Així mateix, estudis de pedagogia, 
psicologia o disseny posen èmfasi en la importància 
de la interacció entre individus per al procés educatiu.

En canvi, sovint, el projecte arquitectònic de l’escola 
s’ha centrat en els espais interiors, els espais 
construïts, i el pati ha estat el gran oblidat.

Els XXIX Pemis Habitàcola proposen repensar 
l’espai del pati d’escola vinculant-lo directament amb 
el procés de descoberta i d’aprenentatge, facilitant 
aquelles experiències que reforcin el que succeeix 
a l’aula.

Volem recuperar l’esperit de la tradició iniciada 
per Aldo van Eyck amb els seus Playgrounds i 
el seu orfenat d’Amsterdam: espais de joc en els 
quals la visió antropològica permet recuperar una 
dimensió humana, cultural i simbòlica, i en els quals 
l’arquitectura facilita l’activitat humana i la interacció 
social; espais que permetin una apropiació i una 
generació de sentit d’identitat.

L’escola és un dels equipaments públics bàsics de 
cada barri, i sovint el seu pati allotja esdeveniments 
complementaris a la vida escolar, però que són 
alhora revitalitzadors per al veïnat. Volem facilitar que 
tots els agents del barri es puguin apropiar també 
d’aquest espai públic/semipúblic per a la generació 
d’identitat veïnal, així com per a la integració 
multicultural (a través d’activitats de cap de setmana, 
per exemple).

Amb la convocatòria actual proposem abordar els 
aspectes següents:

- Explorar la integració dels jocs infantils en l’espai  
 del pati, per facilitar l’aprenentatge per mitjà del   
 descobriment. 
- Explorar el potencial de la forma i la matèria per   
 desenvolupar els sentits dels infants. Indagar en   
 aspectes com la materialitat, la textura i el pes, la  
 densitat, la llum i l’ombra.
- Explorar les possibilitats ambientals que   
 permeten, als espais exteriors, els diferents   
 tipus d’ombra (a l’estiu) o la llum solar directa 
 (a l’hivern), com a elements que faciliten la reunió  
 i la socialització.
- Repensar la possibilitat de l’ús de la tecnologia   
 com a eina educativa en l’espai de joc.
- Evitar la discriminació o la desigualtat espacial   
 entre nens i nenes, promoure la coeducació   
 i afavorir la resolució de conflictes evitant jocs   
 selectius. (És possible fer-ho des del disseny de   
 l’espai o de l’equipament?)
- Generar consciència sobre el respecte cap 
 al medi ambient a partir del reciclatge o la   
 reutilització.
- Garantir la seguretat i la supervisió adequades al  
 pati d’escola.

Partint d’aquestes reflexions, els participants han 
d’escollir el pati d’una escola en concret i proposar-
hi una intervenció de disseny de l’espai.

Es pot fer partícip del projecte a l’escola seleccionada, 
ja sigui amb la simple informació sobre la proposta 
al centre, ja sigui amb un procés en el qual l’escola 
tingui una major implicació a través dels seus 
diferents agents (mestres, alumnes, mares i pares, 
etc.).

Per a la comprensió i el desenvolupament de la 
proposta cal aportar les solucions tècniques, 
constructives, formals i de manteniment necessàries 
per a la seva execució.

El projecte proposat no està sotmès a limitacions 
pressupostàries o d’escala.

Les propostes es presentaran al jurat dels premis a 
través d’un panell digital de mida DIN A1 i un vídeo 
que en permeti la difusió (de tres minuts de durada 
màxima).


