
Projecte calendari 2015

Fem un calendari a mà?

Institut Ribera del Sió

Des de les tutories de 4t A i 4t B i amb la voluntat d’aconseguir recursos pel viatge
de final de curs es va apostar per crear una mini empresa artesana. Des de l’optativa
de dibuix de 4t d’ESO, amb professora Olga Cortadelles es va anar desenvolupant
l’activitat de fem un calendari a mà?. Un projecte que ha implicat l’acció solidària de
tot el centre educatiu. Una edició numerada de 170 calendaris grapats. L’imaginari de
cada mes s’ha consensuat pels grups de treball, des del disseny i la creació de matrius
per imprimir fins a l'organització de les tasques. Els números, per sobre, del projecte
són els següents: s’han fet 1.400 talls de paper amb l’alumnat de l’aula oberta; s’han
escrit  amb  retoladors  de  colors  62.050  números  per  tot  el  personal  del  centre
docent,  no  docent  i  alumnat;  s’han  realitzat  6.120  estampacions  en  diferents
tècniques com tampó, plantilles manuals i artesanes i el nombre d’hores de feina que
no s’han comptabilitzat. Les llengües i motius emprats són l’anglès i el català. 

La primera dificultat era aconseguir un paper ecològic, rústic i amb una textura de
paper reciclat. Aquí va ser quan l’empresa Consist S.A. ens va ajudar amb la impressió
de dues bovines de paper de sacs. Cal recordar que Joan Llurba i Vicens ha estat
guardonat amb la medalla al Treball president Macià 2014 pel seu compromís social i
per  la  seva  dedicació  diària  durant  57  anys  al  capdavant  del  Grup  empresarial
CONSIST. I des del centre Ins Ribera del Sió podem confirmar que des de sempre ens
ha  ajudat  amb  el  seu  material  de  paper  en  tots  els  actes  i  situacions  que  ho
necessitem.

Finalment el dia 8 de desembre de 2014 es van vendre els calendaris en una parada
cedida per l’ajuntament d’Agramunt. Tot l’alumnat de 4t hi va col·laborar i va ser un
èxit de vendes. 

(Imatges)

https://plus.google.com/photos/101462931000056841158/albums/6091536922996924881

