
20 MARÇ 2019 

 

Dimecres vam fer l’Assamblea final a l’escola, per a tancar el procés de tallers i treballs de camp que 
vam encetar al desembre, on hem pogut experimentar amb la pintura blanca, conèixer les 
característiques de la pintura a gran escala i fer recerca sobre temes que podem reflectir a la façana. 

Primer vam visionar una projecció de fotografies recollides durant els 6 tallers que hem fet. 

Després vem fer una ronda per a comentar què opinaven o què els havia agradat més de tot el procés: 

- Hem pogut fer bastant el que volíem i jugar amb la pintura (Unai) 
- Jugar amb la pintura 
- Fer una paret amb caixes (Eloi) 
- Pintar amb pintura blanca, és una experiència nova (Bernat) 
- Que l’Elisenda hauria de quedar-se més temps amb nosaltres perquè hem fet moltes coses 

xules, com per exemple el mural de carrera de les caixes que vaig pintar amb els meus amics 
(Adam) 

- Hem pogut pintar el que nosaltres volíem (Arlette) 
- M’agrada molt pintar (Pau Franquesa) 
- Hem fet coses molt divertides (Tots) 

 

Per acabar vam apuntar propostes de coses o escenes que els nens i nenes voldrien veure al disseny 
final: 

 

- Un home caçant amb l’escopeta (Pablo/Marc) 
- Uns nens que van a un lloc molt lluny amb globus (Arlette) 
- L’escola des de dalt, sense sostre, per poder veure les classes (Unai) 
- Un teatre 
- Persones que estan treballant al camp (Zoe) 
- Nens i nenes jugant a corda, i a córrer (Laia) 
- Tractors al camp (Laia) 
- Un tio ric amb un cotxe repartint diners (Adam) 
- Un porc (Marc) 
- La carretera dels plataners 
- Una ampolla de vidre 
- En Roc i el Biel jugant a futbol (Roc/Biel) 
- Muntanyes 
- Una casa amb jardí i animals (gallines, cabres, vaques...) 
- Cavalls 
- La frase “... però hi havien arbres?” (Marc) 



 

Aquesta és la primera pluja d’idees que va sortir de l’assamblea del 5 de desembre: 

 

- La vida 
- Escriure els noms dels nens i nenes 
- L’hort de l’escola 
- El Camacurt 
- L’Església 
- Bolets 
- L’estany (l’esplanada?) 
- Poc soroll (Silenci) 
- Cavalls  
- Vaques 
- Els plataners de l’entrada del poble 
- Una pissarra 
- L’escola per dins 
- La Revista de l’Estany 
- Petxines de platja  
- Cargols 
- Bitlles catalanes 
- Un mur 
- El cotxe del pati 

 

Com a punt final vaig demanar als mitjans que treballessin a classe una proposta de composició per a 
la façana, tenint en compte els temes que havien sorgit. 

 

I a partir d’aquí , el següent pas ja serà veure’ns a la conferència del dia 12 d’abril, on presentaré dues 
propostes de disseny diferents, i n’escollirem una per votació la setmana del 23 al 26 d’abril. 

 

 

 

 


