ILLA, UN LLOC ON SER és el lema d’aquest curs 2022-23.
UN LLOC D’INCLUSIÓ
L’escola d’art és un lloc d'acompanyament a l'aprenentatge del món de la creació i del disseny.
S’ha d’anar construint aquest espai, aquest lloc polític, simbòlic, lliure, de trobada, volgudament
inclusiu i amorós, on tothom ha de tenir un lloc: totes les intel·ligències, totes les cultures, tots els
gèneres, totes les complexitats,...
UN LLOC MÉS GRAN
Quan parlem d'escola parlem d'un lloc invisible més gran que l'espai físic que ocupa. Podríem dir
que és un gran núvol que entre tota la comunitat anem teixint, curs rere curs. I quan diem tota la
comunitat, estem dient no només alumnat -amb tots els seus especials talents, complexitats i
recorreguts acadèmics-, professorat –que acompanya amb la seva experiència pedagògica i
professional-, personal d’administració i serveis –que facilita i fa possible l’escola al dia-, sinó que
també estem dient famílies, ex-alumnat, administracions que ens financen i vetllen, entorn social i
cultural, entorn professional i empresarial,... No oblidem que fa més de quaranta anys que estem
aquí teixint aquest núvol en comunitat i que som més gent del que som.
UN LLOC PER APRENDRE, CRÈIXER I SER
A l’escola, ens acompanyem, com a comunitat, en un aprenentatge que ens necessita presents i
compromesos. Si això és possible, s'obre un camp d'aprenentatge col·lectiu imparable, on totes i
tots en formem part. I és aquí, en el grup entre iguals, on es produeix l'aprenentatge. Aquest és el
lloc on creiem que el nostre alumnat ha de poder desplegar-se, ser, amb tot el que porta del seu
viure, i fer una nova generació de dissenyadors i artistes, que si aconseguim que creïn vincles,
aquests vincles seran la seva futura xarxa de creativitat i d'oportunitats professionals.
UN LLOC DE VALIDACIÓ, PER A EQUIVOCAR-SE I DE COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
Entenem l’escola com un lloc de convivència amorós, on tothom és validat en el seu especial
format; on el dret a equivocar-se és un valor que crea aprenentatge; un lloc protegit on la conversa
no violenta es basa en una escolta clara i ordenada on tothom aporta la seva essència per enriquir
el grup.
UN LLOC D’ÈXIT
L’escola com un lloc de servei públic que torna la confiança de la seva comunitat. L'èxit de
l’alumnat és que amb la seva creativitat tinguin la possibilitat de millorar el viure de la seva gent,
en compensació de tot allò que ells han rebut per poder ser.
UN LLOC DE CONFIANÇA
Iniciem un nou curs que comencem confiant en els talents desconeguts, encara, del nostre
alumnat; confiats, malgrat la incertesa del viure i el seus constants canvis; i amb la confiança, de
veure passar, després de molts anys, generacions i generacions d'alumnat i els regal que han
sigut, sempre superant les nostres previsions mes "realistes", per lo que podem seguir creient en
aquest lloc per a l'abundància del futur de la nostra comunitat que és la Illa.

