FEM BELLA LA MARBELLA
Aprofitem aquesta oportunitat!
Aquest curséscrucial. Allò que vulguem plantejar ha de ser durant els
pròxims mesos. No podem adormir-nos!
L'escola la Mar Bella viurà un procésde transformació, un procésde canvi dels edificis
coneguts, delsraconsi espaisviscutsfinsara i s'apropa una nova reali tat, unaescola mésgran,
nova, amb espaisno conegutsfinsara i on esviuran experiències i vivènciesfruit de la màgia
de l'educació, petitsi gransmomentsúnics, on gransi petitsconstruirem una nova escola.
Animem a totala comunitat educativa (pares, nens, mestres, etc.) a participar en el projecte
del nou edifici. Creiem que seria bo, sobretot per alsnens, ques'involucrin en el Projecte, ferlospartícips delscanvisque hi haurà, que puguin expressar com elsagradaria la nova escola.
[Elena Guim, arquitecta]: «Els nenssón ciutadans, exactament igual queles persones

adultes, i tenen el dret de participar en el dissenyi construcció de la ciutat. Per
fomentar la sevacultura participativa en tot allò que els afecta i reforçar el seu
compromísamb l'entorn, cal transmetre'lsel coneixement i donar-losles eines
necessàries per generar en ells unamirada crítica i un esperit d'activisme ciutadà. No
hem de pensar que elsnenssón ciutadansdel futur: són ciutadansdel present i els
adultshem d'escoltar lessevespropostesi assumir el nostre compromísde posar-les
en pràctica.»
S’ha de generar un espai de reflexi ó i debat de tota la comunitat educativa, nensi nenes,
famílies i mestres, per poder compartir i posar en comú tot allò que pensem que hauria de
tenir la nova escola, i poder participar en pensar com ensagradaria que fosel nou edifici i
participar de manera activa en el procésque s'està iniciant per poder construir-lo.
Davant nostre s'obre ara unagran OPORTUNITAT: Volem aprofitar-la i veure mésenllà de les
dificultats queel procéscomportarà. Que aquest any esconverteixi en un any de debatsi pluja
d'ideessobre els futursespaisde l'escola, sobre els futursrecursos, sobre elsfutursmaterials,
sobre elsfutursmobles, en definitiva sobre el nostre futur escola.
Desde la Comissió Projecte Escola esvolen potenciar activitats, tallersi dinàmiquesen aquest
sentit:
 Per començar, i com a tret de sortida, volem organitzar, desde la Comissió Projecte
Escola, unajornada lúdica-festiva al pati de l'escola, animant a tota la comunitat
educativa a participar-hi, en espacial als nensi nenesde l'escola per tal de fer-los
partícips i involucrar-losen el procésexpressant allò que els agradaria per al nou edifici.
La data està encara per confirmar, però serà segurament durant el pròxim mesde
gener, per aprofitar el que d’allà surti per incloure-ho al projecte d’edificació que es
redactarà durant el primer quadrimestre del 2017.
 Comptem amb la participació d’una mare que ensajudarà amb l’edició de dosvídeos.,
però tota ajuda en aquest tema seria molt benvinguda.





Un vídeo que reflecteixi tot el procésd’ampliació: Actes de protesta,
assemblees, festes, debats, tallers, obresde demolició, obresde construcció,
inauguració. Un vídeo que reculli totesles experiènciesviscudes, un diari del
procésque ensserveixi per recordar l’esforç fet i que ensajudi a reforçar el
sentiment de pertinença al grup escola.
Un vídeo que reflecteixi lesidees i el punt de vistadels nensi nenesde l’escola.
Aquest vídeo espot fer servir per exposar-ho a la mateixa festa o per a les
portesobertesde l’escola o per a la festa de final de curs. Una eina de treball
durant el seu procésde reali tzació i unaeina com a producte finali tzat.

 Volem desenvolupar tallers en família i xerrades amb la participació d’experts en
processosde canvi i de remodelació d’espais. Ideesi contactesserien benvinguts
també.
 Volem i necessitem implicació i participació de les famílies. Necessitem paresi mares
portin idees i ensajudin a portar-lesa terme durant aquest cursescolar (activitatsdins
l’aula, tallers en família o per als infants, taulesrodones, etc.)
 Ésnecessari començar a preparar als nensa casa perquè estiguin preparatsi
assabentatsde totselscanvisque esproduiran. Fer alsnenspartícipsde tot el procés.
La feina comença a casa.
 Necessitem paresi maresque participin i col· laborin amb la festa proposant-se com a
talleristes o ajudant a gestionar.

FESTA «FEM BELLA LA MARBELLA»
Un matí d'un dissabte o diumenge entre finalsde gener i principisde febrer. De 10h a 14h.
IDEESPLANTEJADES:
Mural 1: Penjar un paper d'embalar a unade les paretsdel pati perquè tant granscom petits
puguem escriure en post-its i amb retoladors, idees, propostes, suggeriments, desitjos, etc. És
a dir, tot allò que ensagradaria tenir a la nova escola.
Mural 2: Penjar un paper d'embalar perquè espuguin exposar els dibuixosfets prèviament a
l'escola pelsnensi nenesde toteslesedatssobre el pati de l'escola o com s'imaginen el nou
edifici. Seria una miniexposició de totselsdibuixosque desprésespodrien aprofitar per
decorar l'escola. Aquestsdibuixospodrien ser el resultat d’una reflexió mésprofunda feta a l’
aula durant les setmanesprèvieso la baseper aprofundir durant les setmanesposteriors a la
festa.
Mural 3: Penjar un paper d'embalar en blanci preparar pinturesperquè els nensi nenesi
adults, puguem dibuixar l'edifici nou que ensagradaria per a l'escola. Aquest mural també es
podria aprofitar posteriorment per decorar algun passadísde l'escola.
Taller de construcció d'espais: Es tractaria de reali tzar un taller amb «Hack the school» o amb
l'assistència d'algun tallerista queorienti el taller. L'objectiu seria familiaritzar-nosamb la nova
arquitectura de cara al procésdel nou edifici, ja que permet abordar processosartísticsmolts
diversos. El taller seria una petita experiència per poder treballar altres aprenentatgesmés
obertsi amb materialssense un fi ni objectiu concret. Treballar certs conceptesarquitectònics
a travésdel joc seria una bona manera de poder treballar amb elsnensi nenesl'observació de
l'entorn. Treballaríem amb materials reciclats.
La Mar Bella sona de meravella!: Per amenitzar la jornada, pensem que seria unabona idea
poder comptar amb un grup de música, i poder anar escoltant el grup mentre reali tzem totes
les altresactivitats. Ésuna bona manera de fer un matí festiu, gaudint i compartint l'espai de
l'escola entre nens, famílies i mestres. Seria genial que poguésactuar algun grup de música
format per alguna mare o pare de l'escola.
Actuació Batucada: Proposem també poder comptar amb l'actuació del nou grup de batucada
que hi ha a l'escola.
ActuacionsMares i paresartistes: Tenir un espai al pati perquè maresi paresdel món del circ,
de la dansa, artistesplàstics, enginyeria, humanitats, etc. puguin mostrar-nosel seu art i
coneixement i compartir-lo amb nensi nenes, tot enfocant l’activitat al voltant del procésd’
ampliació de l’escola.
Vermut col· lectiu: Vermut "de traje". Que cada família porti alguna coseta per picar i en
finali tzar la jornadapuguem fer petar la xerrada al voltant del pica-pica, on entre oliva i oliva a
voltessorgeixen les millorsidees.
CRIDA: IDEES, VOLUNTARISPERORGANITZARI VOLUNTARISPERFERTALLERSI ACTIVITATS.
Poseu-vosen contacte amb:

proyectoescuela.lamarbellaampa@gmail.com

