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c) L’edifici i les infraestructures
L’edifici del CEIP Patufet Sant Jordi – Francesc Batallé i
Aragonès és d’obra vista i té cinc plantes.
L’escola està edificada en un solar de 6.780 m2, mentre que
els patis i la zona enjardinada ocupen 2.704
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Es important destacar la insuficiència de la superfície de les
aules, molt per sota del que està oficialment regulat, la qual
cosa fa que ens veiem abocats a utilitzar com espai de classe
els espais exteriors a les aules, passadissos i vestíbuls.
La zona d’esbarjo està dividida en dos patis: un pati per a
Primària i un pati pel Parvulari i vàries zones enjardinades.
El pati de Parvulari té una zona dura (pavimentada) i una
zona tova ( de terra ) aquesta última amb rampes, desnivells
i diferents textures de sòl ( llambordes, terra, fusta, …) per
tal que els nens i nenes puguin tenir contacte amb aquesta
diversitat de materials . Aquesta part del pati es va poder
aconseguir gràcies a les aportacions del pares i mares de
l’escola, ja que era inexistent en un principi.
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El pati de Primària també té dues zones ben delimitades, la
zona de terra i la pista d’esports. A la zona tova hi ha
estructures per jugar els nens i nenes i més d’un centenar
d’arbres, de diferents espècies ( plataners, cirerers, desmais,
eucaliptus , i d’altres ) la majoria de fulla caduca que, amb el
temps, donaran ombra a l’estiu i claror a l’hivern. Aquesta
presència d’arbres al pati també es va aconseguir gràcies a la
voluntat del mestres i l’aportació de les famílies. Dins la zona
de terra, hi ha una part elevada, que és una franja paral•lela
a la pista i al mur de separació amb els veïns, que
expressament hem volgut dedicar a un hort amb el seu espai
de compostatge natural i ecològic, i a una zona enjardinada
amb plantes aromàtiques mediterrànies, per tal que
esdevinguin petits espais naturals a cuidar per mestres i
alumnes.
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