
FEM BELLALAMARBELLA

Aprofitemaquesta oportunitat!
Aquest curséscrucial.Allò quevulguemplantejar hade ser durant els

pròximsmesos. No podemadormir-nos!

L'escola laMarBella viurà un procésde transformació, un procésde canvidels edificis

coneguts, delsraconsi espaisviscutsfinsara i s'apropaunanovareali tat, unaescolamésgran,
nova, ambespaisno conegutsfinsara i on esviuranexperiències i vivènciesfruit de lamàgia

del'educació, petits i gransmomentsúnics,on gransi petitsconstruiremunanovaescola.

Animema totala comunitat educativa(pares, nens,mestres,etc.) aparticipar en el projecte
del nouedifici. Creiem queseria bo,sobretot per alsnens, ques'involucrin en el Projecte, fer-

lospartícips delscanvisquehi haurà, quepuguin expressar comelsagradaria lanovaescola.

[ElenaGuim, arquitecta]: «Els nenssón ciutadans, exactament igual queles persones
adultes, i tenen el dret departicipar en el dissenyi construcció de laciutat. Per
fomentar la sevaculturaparticipativa en totallò queels afecta i reforçar el seu
compromísambl'entorn, cal transmetre'lsel coneixement i donar-losles eines
necessàries per generar en ells unamiradacrítica i unesperit d'activismeciutadà. No
hemdepensar queelsnenssón ciutadansdel futur: són ciutadansdel present i els
adultshemd'escoltar lessevespropostesi assumir el nostre compromísdeposar-les
en pràctica.»

S’hadegenerar un espai dereflexió i debat de tota lacomunitat educativa,nensi nenes,

famílies i mestres,per poder compartir i posar en comú totallò quepensemquehauriade
tenir lanovaescola, i poder participar en pensar comensagradaria quefosel nou edifici i

participar demaneraactivaen el procésques'està iniciant per poder construir-lo.

Davantnostre s'obrearaunagranOPORTUNITAT: Volem aprofitar-la i veuremésenllà deles
dificultats queel procéscomportarà. Queaquestany esconverteixi en unany dedebatsi pluja

d'ideessobre els futursespaisdel'escola, sobreels futursrecursos,sobre elsfutursmaterials,

sobre elsfutursmobles, en definitiva sobre el nostre futur escola.

DesdelaComissió Projecte Escolaesvolen potenciar activitats, tallers i dinàmiquesen aquest
sentit:
 Per començar, i coma tret desortida,volemorganitzar,desdelaComissió Projecte
Escola, unajornadalúdica-festivaal pati de l'escola, animanta tota la comunitat
educativaaparticipar-hi, en espacial als nensi nenesde l'escola per tal de fer-los
partícips i involucrar-losen el procésexpressantallò queels agradariaper al nouedifici.
Ladataestà encara per confirmar, però serà seguramentdurantel pròxim mesde

gener, per aprofitar el qued’allà surti per incloure-ho al projecte d’edificació quees
redactarà durantel primer quadrimestre del 2017.

 Comptemambla participació d’unamarequeensajudarà amb l’edició dedosvídeos.,

però totaajudaen aquest temaseriamolt benvinguda.



 Un vídeo quereflecteixi tot el procésd’ampliació: Actes deprotesta,
assemblees, festes, debats, tallers, obresdedemolició, obresde construcció,
inauguració. Un vídeo quereculli totesles experiènciesviscudes,un diari del
procésqueensserveixi per recordar l’esforç fet i queensajudi areforçar el
sentiment depertinençaal grupescola.

 Un vídeo quereflecteixi lesidees i el punt devistadels nensi nenesdel’escola.
Aquest vídeo espot fer servir per exposar-ho alamateixafesta o per a les
portesobertesdel’escola oper a la festadefinal de curs.Unaeina de treball
durantel seu procésdereali tzació i unaeina comaproductefinali tzat.

 Volemdesenvolupar tallers en família i xerrades ambla participació d’experts en
processosdecanvi i de remodelació d’espais. Ideesi contactesserien benvinguts
també.

 Volem i necessitem implicació i participació deles famílies. Necessitemparesi mares
portin idees i ensajudin a portar-lesa terme durantaquestcursescolar (activitatsdins
l’aula, tallers en família o per als infants, taulesrodones, etc.)

 Ésnecessari començar apreparar als nensacasa perquè estiguin preparats i
assabentatsde totselscanvisqueesproduiran. Fer alsnenspartícipsde totel procés.
Lafeinacomençaacasa.

 Necessitemparesimaresqueparticipin i col· laborin ambla festaproposant-se coma
talleristeso ajudantagestionar.



FESTA «FEMBELLA LAMARBELLA»

Unmatí d'un dissabte o diumengeentre finalsdegener i principisde febrer. De10h a 14h.

IDEESPLANTEJADES:

Mural 1: Penjar unpaper d'embalar a unadeles paretsdel pati perquè tant granscompetits

puguemescriure en post-its i amb retoladors, idees, propostes,suggeriments, desitjos, etc. És
adir, tot allò queensagradaria tenir a la novaescola.

Mural 2: Penjar unpaper d'embalar perquè espuguin exposar els dibuixosfets prèviament a

l'escola pelsnensi nenesde toteslesedatssobre el pati de l'escola o coms'imaginen el nou

edifici. Seria unaminiexposició de totselsdibuixosquedesprésespodrien aprofitar per
decorar l'escola. Aquestsdibuixospodrien ser el resultat d’unareflexiómésprofundafeta a l’

auladurant les setmanesprèvieso la baseper aprofundir durant les setmanesposteriors a la
festa.

Mural 3: Penjar unpaper d'embalar en blanci preparar pinturesperquè els nensi nenesi

adults,puguemdibuixar l'edifici nouqueensagradariaper a l'escola. Aquest mural també es

podria aprofitar posteriorment per decorar algunpassadísdel'escola.

Taller de construcció d'espais: Es tractaria dereali tzar un taller amb«Hack theschool» o amb
l'assistènciad'algun talleristaqueorienti el taller. L'objectiu seria familiaritzar-nosambla nova
arquitecturadecara al procésdel nouedifici, ja quepermet abordarprocessosartísticsmolts
diversos. El taller seriaunapetitaexperiència per poder treballar altres aprenentatgesmés

obertsi ambmaterialssenseun fi ni objectiu concret. Treballar certs conceptesarquitectònics

a travésdel joc seriaunabonamaneradepoder treballar amb elsnensi nenesl'observació de
l'entorn. Treballaríemambmaterials reciclats.

La Mar Bellasonademeravella!: Per amenitzar la jornada, pensemqueseria unabonaidea

poder comptaramb ungrup demúsica, i poder anar escoltant el grupmentrereali tzem totes
les altresactivitats. Ésunabonamaneradefer unmatí festiu, gaudint i compartint l'espai de

l'escola entrenens, famílies i mestres. Seriagenial quepoguésactuar algungrup demúsica

format per algunamareo pare del'escola.

Actuació Batucada: Proposem també poder comptaramb l'actuació del nou grupdebatucada
quehi haal'escola.

ActuacionsMares i paresartistes: Tenir un espai al pati perquèmaresi paresdelmón del circ,

de la dansa, artistesplàstics,enginyeria, humanitats,etc. puguinmostrar-nosel seu art i
coneixement i compartir-lo amb nensi nenes, totenfocant l’activitat al voltantdel procésd’

ampliació del’escola.

Vermut col· lectiu:Vermut "de traje". Quecadafamília porti algunacosetaper picar i en
finali tzar la jornadapuguem fer petar laxerrada al voltantdel pica-pica, onentre oliva i olivaa

voltessorgeixen lesmillors idees.

CRIDA: IDEES, VOLUNTARISPERORGANITZARI VOLUNTARISPERFERTALLERSI ACTIVITATS.

Poseu-vosen contacteamb:



proyectoescuela.lamarbellaampa@gmail.com


