
ELS ESPAIS COM A GENERADORS DE VIDA 
 
 

Què hem après amb el 
projecte? 

Amb qui hem comptat 
i quina implicació han 
tingut? 

Com ho hem explicat 
al món? 

1. L’èxit està en la participació de tota 
la comunitat. 
2. Cal vivenciar els espais per tenir 
una bona diagnosi i saber què pots 
millorar. 
3. Que un equip motor, quan és 
interdisciplinar pot arribar molt lluny i 
aportar una gran riquesa de mirades. 
 

Hem comptat amb els pares i mares, 
avis, alumnes, mestres, practicants 
de la UDG, brigada Ajuntament... I 
entre tots hem reflexionat, compartit, 
creat microaccions i decidit com 
volem que sigui la nova fusteria. 

Dins l’escola: amb  les assemblees 
d’aula, els claustres i  la ràdio 
escolar. 
Més enllà de l’escola: La revista del 
poble El Celrè,  
El Twitter i la pàgina web del 
centre. 
 

             Però encara ens falta... 
 
Portar a la pràctica el prototip dissenyat  i en un futur 
poder aplicar tot el que hem après amb el Hacktheschool 
a altres espais de l’escola.  
 
 

Tots hi hem posat el nostre granet de sorra! 
 

Ens podeu conèixer a www.noudequart.cat o visitar-nos a Quart C/Mas Ferriol 1-3.  

 
 
  
 

 

FAMÍLIES ALUMNES MESTRES POBLE DE 
QUART 

ALTRES 
AGENTS 

ARQUITECTES 

Hola a totes i a tots!  
Voleu que us expliqui què ens vam proposar a l’Escola Nou de Quart?  
Un dia que estàvem molt inspirats vam decidir transformar la fusteria en un 
espai d’aprenentatge, convivència i benestar. Volíem que fos funcional per 
tots els que formen part de l’escola i a poder ser, més gran i obert a l’exterior.  
 
Us agradaria saber com ho vam fer? 
Doncs vam crear un equip motor el més variat possible que ens reuníem cada 
dimecres per proposar activitats, reflexionar, demanar opinió i col·laboració 
per aconseguir petits canvis a la fusteria aprofitant la vida de l’escola i el 
poble. 
 
Estem molt contents de tot el procés i ens imaginem un espai... 
Super guai!! Més ampli, ordenat, còmode i flexible on s’hi pugui treballar, 
aprendre però també relacionar-se i fer nous vincles. El somiem obert a 
l’exterior i d’acord al Noucàleg de l’escola. 

http://www.noudequart.cat/
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