Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

!

Ens traslladem

El nou edifici al carrer Vendrell,1
El nou edifici Decroly unificarà en un mateix espai les etapes d’Educació Infantil i
Educació Primària sense sortir del mateix carrer que va veure néixer la nostra
escola ara fa 60 anys.
L’objectiu és reformar un edifici existent per adaptar-lo a les necessitats de l’escola
del segle XXI, però sense perdre el caràcter familiar i proper, d’una “casa amb
jardí”, característic de l’Escola Decroly.
L’aspecte pedagògic serà el principal beneficiat del canvi, ja que disposarem de
més aules, més grans i lluminoses, afavorint el treball globalitzat i els
desdoblaments per aplicar el mètode Decroly. L’espai exterior, encara que una mica
menor al que tenim actualment, estarà adaptat a les necessitats del mètode
Decroly, i no hi faltaran els elements pròpis: hort, animals, espai-pista polivalent,
tenis taula i racons naturals per joc lliure.
La nova escola complirà els criteris vigents de seguretat i accessibilitat. Les
persones amb mobilitat reduïda tindran accés a tots els racons de l’escola, tant si
són alumnes, professors o pares que la visitin. Un ascensor connectarà totes les
plantes i s’eliminaran els desnivells existents amb rampes per tal de no tenir cap
impediment arquitectònic.
En comparació amb l’escola actual
Incorporem millores substancials a les aules, tant per les mides com per la qualitat
dels espais. Totes disposen de grans finestrals amb molta llum natural.
Les instal·lacions elèctriques, la qualitat de la llum, la climatització (calefacció i aire
condicionat), faran que l’escola sigui molt més agradable i confortable. Per citar una
de les solucions tècniques, la incorporació de plaques fonoabsorbents mantindrà el
nivell de soroll suau a les aules, un ambient idoni per una bona dinàmica de classe.
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Un dels espais nous més especials de l’escola i que obrirà noves possibilitats
educatives és l’aula polivalent. Aquesta aula situada a planta baixa té uns 100m2 i
comunica directament amb el pati. Podrà ubicar diferents necessitats com les
assemblees, els assajos de la coral, les classes de teatre, etc.
Aquest espai també funcionarà com a menjador, el que suposarà quasi triplicar la
superfície del menjador actual de l’escola. L’hora de dinar guanyarà calma i
permetrà als nens desenvolupar-se amb més autonomia i respectant els seus
ritmes individuals.
La nova biblioteca serà una peça amb més protagonisme dins l’edifici i de la vida
de l’escola, ja que passa de 17m2 a 60m2. Serà un espai per compartir no només el
plaer de la lectura, sinó també el treball cooperatiu i en grup, la recerca d’informació
i el desdoblament d’algunes matèries.
L’oportunitat que ens brinda l’edifici de poder estar tots els alumnes junts des de P3
fins a 6è farà que tota la comunitat comparteixi estones en diferents moments del
dia i durant el curs grans i petits gaudiran d’aprenentatges desenvolupant activitats
amb la participació de tots.
El procés de la lectura no es veurà trencat per un edifici sinó que entre Lola
Anglada i Pau Vila hi haurà un treball transversal donant seguiment de manera
natural a aquest procés i compartint activitats de lectura.
En resum, són molts els avantatges d’estar tots en un mateix edifici. Les noves
interaccions entre tots nosaltres ens faran gaudir i conèixer millor el treball realitzat
a cada aula.
Normatives molt exigents
Fer possible aquest projecte ha resultat molt complicat. D’ençà que l'agost passat
vam anunciar a les famílies de l'escola l'acord de lloguer del nou edifici al carrer
Vendrell, 1, les exigències per aconseguir congeniar les normatives de les
administracions competents han anat retardant l'execució del projecte, que ha
hagut d’incorporar tots els canvis requerits. De retruc, les modificacions han
suposat un notable encariment dels costos previstos que s'havien calculat l'estiu
passat i ha sumat, per tant, una nova tasca per tirar-ho endavant: el finançament.
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El finançament del projecte
En aquest quadre resum reflectim els objectius que ens hem fixat respecte a la
procedència del fons. La part més important, un 63%, ve dels beneficis estalviats
des de la constitució de la Fundació Escola Decroly de Barcelona fins ara. Per
completar els recursos disponibles, hem buscat repartir al màxim l’esforç econòmic.
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A banda dels estalvis que l'escola ha estat reservant durant temps per la reubicació
de l’escola, el projecte requerirà la implicació de totes les famílies actuals amb
aportacions extraordinàries. Apart, hem fet una xarxa de difusió cap a tota la
comunitat Decroly formada pels exalumnes, les famílies dels antics alumnes, els
amics i els col·laboradors que durant sis dècades han pogut conèixer, viure i gaudir
d'aquest mètode particular d'aprendre i fer-se gran.
Campanya de donacions
Amb l'únic objectiu final de mantenir viva l'escola Decroly, iniciem aquesta
campanya de donacions. El nostre esforç, a més, val per dos, perquè una entitat
col·laboradora de l'escola Decroly s'ha compromès a deixar-nos en préstec la
mateixa quantitat que siguem capaços de recaptar, uns diners que se sumarien a
altres aportacions obtingudes en concepte d'ajudes.
Agraïm a tots els pares i col.laboradors que s’han implicat durant els darrers mesos
per ajudar a superar les dificultats administratives, tècniques i financeres d’aquest
projecte. Avui, tot el personal i les famílies de l’escola estem més units que mai per
aquesta il.lusió. Esperem ser capaços de traslladar el nostre entusiasme a tota la
comunitat històrica Decroly.
Així doncs, la continuïtat de l'escola està a les mans de tots nosaltres.
Gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible!
Ens traslladem!
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