
 

Acta del jurat dels Premis Habitàcola XXIX – El pati d’escola  
 
 
Reunits el 4 de maig de 2017 a la seu del FAD, el jurat format per:  
 

 Josep Benedito (President del jurat), Arquitecte expert en disseny d'escoles.  

 Agnès Barba, Directora de l'Escola dels Encants. 

 Maria Pia Fontana, Arquitecta i impulsora de la iniciativa 'Fem escola, fem barri'. 

 Dafne Saldaña, Arquitecta del col·lectiu 'Equal Saree' 

 Ignasi Bonet, Arquitecte, membre de la junta d’ArquinFAD.  
 

Finalistes:  
 
 Vincles – BAU. Centre Universitari de Disseny de Barcelona  

 Triplay – EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona 

 Nòmada – Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de Badalona 

 Cubox, una solució d’emergència –Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona 

 Transpatio – Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona 

 Nexus – Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa  

 Serendipia – Escola d’Art i superior de Disseny d’Alcoi  

 Serpéntica – Escola d’Art i superior de Disseny d’Alcoi  

 Nius als arbres – Escola d’Art i superior de Disseny Ondara, de Tàrrega 

 Poti-pati: la natura al pati - Escola d’Art i superior de Disseny Ondara, de Tàrrega 
 

Guanyadors:  
 
El jurat subratlla el valor del conjunt de les propostes dels Premis Habitàcola XXIX – El pati 
d’escola, tant per l’alta participació i el nombre de centres que hi han pres part, com per la 
diversitat de les propostes. 
 
Hi ha hagut una diversitat d’enfocs que s’agrupen en diversos eixos com a forma d’abordar la 
qüestió plantejada. 
 
Premi: 
 

 Triplay. Tot i ser una proposta que es basa en el disseny d’un sistema modular, que dona 
uniformitat i coherència al conjunt, s’enfoca a resoldre espais que fomentin maneres 
diferents de viure l’espai del pati. Proposa solucions que són versàtils, mòbils i adaptables, a 
més de viables. 

 
Premi: 
 

 Transpatio. Es valora la voluntat transformadora de la proposta, que destaca pel seu valor 
programàtic, tant a nivell d’usos i actituds, com pel seu contingut pedagògic. 

 



Premi de l'Opinió:  
 

 Sobre rodes. Per ser el projecte més votat a la pàgina web dels Premis Habitàcola 
 
Premi al Centre Educatiu:  
 

 Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona. Per la qualitat en conjunt de les 
propostes presentades. 


