
Editorial

Benvolguts/des amics i amigues de l’escola pública
Miralletes! Reprenem aquesta publicació dirigida a tota
la comunitat educativa, és a dir, a pares i mares, infants,
equip de docents, direcció i el personal de serveis i
lleure xino-xano, amb molt entusiasme i il·lusió. La
publicació segueix tenint la voluntat de ser una eina de
comunicació en tots els sentits: d’intercanvi
d’informació, d’entreteniment, de divulgació i també,
perquè no, de reflexió sobre certes qüestions que
puguin ser d’interès general.
La revista que us presentem s’estructura entorn a unes
seccions fixes, que seran les següents:

• En profunditat, on es donarà informació sobre
qüestions relacionades amb l’escola i l’AMPA, que
esperem siguin d’interès per a tota la col·lectivitat.

• El racó de la creativitat. En cada número i en funció
d’un tema, recollirem dibuixos, escrits, poesies de
l’alumnat de les diferents comunitats.

• Mil i una formes d’explicar una història. La idea és
jugar amb la riquesa de la llengua. Per això, en cada
número, jugarem a explicar una mateixa anècdota,
amb un estil o llengua diferent
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• Escola Sostenible. Pensem que és important incidir
en la qüestió de la sostenibilitat, ja que som Escola
Sostenible i per tant en aquesta secció posarem
l’accent envers algun aspecte mediambiental que
ens preocupi.

• L’entrevista. Cada número comptarà amb una
entrevista feta a persones vinculades a Miralletes
per explicar vivències personals.

• A debat. Aquesta és una secció que pretén generar
debat sobre una temàtica que s’estigui treballant
dins la xarxa d’aula i la mestra, juntament amb
l’alumnat, ens explicaran quines línies argumentals
sorgeixen al voltant d’aquell tema i a quines
conclusions arriben.

• Entreteniments i jocs dirigits als més petits i per a
fer en família.

• Potser t’interessa, on trobareu informació bàsica
d’activitats, agenda cultural, oci i informacions breus
de l’escola.

Esperem que gaudiu molt de la lectura de la revista, dels
jocs i entreteniments proposats i de les recomanacions
que fem.

Equip redactor



En profunditat

El projecte

Aquest any n’he fet 50! Una edat rodona i esplèndida
que em permet fer una mirada a un passat ja força
extens. Fent una ullada superficial a la meva història, he
trobat un capítol molt important, de força gruix, i que
ha influït i molt a ser la dona que sóc avui. Aquest
capítol és l’escola. En 50 anys gairebé tots els dies de la
meva vida , tret de les vacances, he anat a escola: de
nena, de jove, i d’adulta. L’he gaudit i en alguns
moments l’he patit, però de tots n’he tret profit i m’han
ajudat a veure el que vull i no vull fer o ser.
Ens els últims 27 anys he voltat moltes escoles a tot
Catalunya , he conegut centenars de persones
fantàstiques que m’han enriquit moltíssim
professionalment. L’any 2004 vaig aterrar al Miralletes,
tot just aquell curs canviava de nom... tot un senyal!
Vaig fer de mestra fins que al 2008 vaig tenir
l’oportunitat de ser-ne la directora. Veure l’escola des
d’aquesta cadira és molt diferent, vaig tenir la sensació
que tot m’anava gran, poc a poc i amb l’ajut de tots i
totes vaig anar situant-me.
En aquest període tots nosaltres hem canviat moltíssim
i el model d’escola que fins aleshores ens funcionava,

Mercat solidari

El Mercat Solidari és un projecte que va néixer l’any
2000 a iniciativa de la Federació d'Entitats del Clot -
Camp de l’Arpa , dins les Festes de Primavera. El van
impulsar i organitzar les entitats de la Federació
nascudes al barri i que treballaven l`àmbit de la
solidaritat i la cooperació: Mestres per Bòsnia, Adia i
Sant Martí pel Sàhara.
Des de l’any 2011 i amb l’eslògan “Al Camp de l'Arpa i

al Clot per la canalla fem de tot" el Projecte s’ha
destinat a dotar i completar ajuts a les despeses
d’escolarització que moltes famílies del barri en situació
de precarietat no poden assumir.
Es van incorporar al projecte les AMPA's i les direccions
de les escoles La Farigola del Clot, Rambleta del Clot,
Dovella, Miralletes, Balmanya i Casas i l'equip de Serveis
Socials del Clot - Camp de l'Arpa.
Mesos abans un grup de treball de 15 persones que
formen la comissió organitzadora promou
l’esdeveniment i posen en marxa la distribució de les
diverses tasques i responsabilitats entre tots els
membres: comunicació, demanar permisos, contactes
amb empreses. Es fan un seguit de reunions de treball
obertes a tothom que hi vulgui participar i es fan al
Centre Cultural La Farinera que dóna suport tècnic i
logístic al projecte.
Les entitats col·laborem al Mercat Solidari ho podem fer
de diverses maneres : organitzant actes per recollir fons,

Mercat solidari

donant articles nous o de segona mà en bon estat,
participant amb actuacions o parades al mateix Mercat,
ajudant en la preparació…
Les dates del Mercat Solidari són sempre un dissabte i
diumenge de mitjans del mes de maig, dins els actes de
les Festes de Primavera del barri.
El dissabte al matí s’organitza una tómbola oberta al
barri al davant del Mercat del Clot que sempre va
acompanyada de diferents actuacions.
El diumenge al matí, al Parc del Clot, també s’organitza
una tómbola i es realitzen tallers infantils, parades de
diferents tipus de materials ( llibres, vídeos , flors
naturals, joguines, bricolatge, roba de segona mà..), un
bar, i amb l’actuació de diversos grups musicals que
amenitzaren la jornada.
Per a la realització del Mercat fan falta moltes mans, és
per això que sempre animem a les famílies de la nostra
AMPA a participar i col·laborar en el Mercat Solidari,
com a una forma més de participació en el teixit
associatiu del barri d’una manera solidària.
Si teniu possibilitat de fer alguna donació o coneixeu
d’alguna empresa que pugui facilitar materials nous per
fer la tómbola més cridanera…, tot és benvingut. I qui
vulgui incorporar-se al projecte , també és més que
necessari.
Us animem a participar-hi i col·laborar-hi.

Isabel Vila. Presidenta de l’AMPA.

El projecte

ara perdia força. L’escola no podia continuar igual en un
moment de tants canvis.
Juntament amb l’Eva, vam compartir il·lusions, neguits,
propostes, vam visitar escoles que són referents
pedagògics a tot el territori, vam gaudir de la
generositat dels mestres que compartien amb nosaltres
els seus coneixements, vam dubtar... i vam anar teixint
un projecte que, compartit amb el claustre, s’ha millorat
i enriquit, un projecte que m’ ha fet créixer com a
persona, però el més important és que m’ha permès
enriquir la vida de molts nens i nenes que passen i
passaran pel Miralletes.
Aquest projecte m’ha ajudat a deixar que passin les
coses, que tot flueixi, a poder gaudir dels imprevistos,
dels encerts i desencerts, no m’espanta equivocar-me
perquè això vol dir que m’arrisco...
Aquesta nova situació m’ha fet molt feliç i tots vosaltres
en formeu part i us ho vull agrair.
Us animo a viure una vida d’agraïment, a ser
intencionals en afavorir i reconèixer el valor dels altres i
a impactar significativament en aquest món.

Eva Cuesta. Directora de l’escola Miralletes



El racó de la creativitat

GERARD CASES (4t) LUIZA KNHKOYAN (5è)

Per a aquest número hem demanat a Xino-Xano si podia coordinar l’elaboració i selecció de dibuixos de l’alumnat de
l’espai menjador de l’escola. Ara que arriba Sant Jordi hem recollit maneres de veure els dracs.
Mireu quins artistes tenim a l’escola !

Ciutat de Barcelona, Escola Miralletes, 8:55 del matí.
Una nena de 6 anys, cuetes, jaqueta verda i faldilla
texana, espera l’apertura de l’escola. És el seu primer
dia en aquest centre. Les famílies van arribant i
s’ajunten al voltant de la porta de l’entrada. Sona un
timbre i el conserge obre les portes.

Mil i una històries

La nena, observadora, mira al seu voltant. Pujant les
escales camí de classe, ensopega amb un esglaó. Es
colpeja la canya de la cama dreta. Un parell de nens i
una nena, cares amicals, l’ajuden a aixecar-se. Dies
després seuen amb ella dins l’aula i ja els sent

companys.

LEIRE CARDOZO (1r) DORA MARTIN (2n)

JHANJAROL POMOU (6è)

CAROLINA SANCHEZ (3r)

RUMAAN AHMED (P5)CHARLENE COLLADOS (P4)MINERVA GUTIERREZ (P3)



Escola sostenible

Els Boscos al món i els problemes que

afronten

És la terra, és a dir el nostre planeta blau, de color verd?
Segons les dades de la Organització de les Nacions Unides
per a l’alimentació i la Agricultura (FAO), dues terceres
parts de la superfície terrestre són boscos i camps de
conreu, però amb grans diferències entre països i regions.
Per exemple, a l’Àsia els boscos representen el 19% de la
superfície i a Europa inclosa la Federació Russa, son el 46%
del territori. També trobem països com la Guaiana,
Guaiana Francesa i Surinam, dins la conca de l’Amazones a
Amèrica del sud, Gabon dins la conca del Congo a l’Àfrica
central, Laos a Àsia sud-oriental o les Seychelles (unes illes
a l’oceà Índic, prop de Madagascar), on més del 80% del
territori són boscos.
Aquests països tan boscosos, es troben prop de la línia
equatorial i fins els tròpics i es caracteritzen per tenir un
clima càlid i molt plujós. S’anomenen boscos tropicals
humits i són ecosistemes amb molta riquesa d’espècies
animals i vegetals, molt antics i fins ara, poc alterats per
l’ésser humà. En canvi hi ha regions on les condicions
climàtiques d’extrema sequedat, dificulten molt la
presència de superfície arbrada, com a les zones
desèrtiques i semi desèrtiques del nord d’Àfrica i de la
península Aràbiga.
Però per explicar la major o menor presència de vegetació
no només ens hem de fixar en el clima. Cal tenir en compte
l’activitat humana i la seva relació amb la explotació de la
fusta, la superfície agrícola i de pastures que hi hagi, les
formes de consumir i de produir energia. Fixeu-vos que la
desforestació va ser molt intensa a Europa i Amèrica del
Nord durant els segles passats perquè dels boscos se
n’obtenien matèries primes molt valuoses per la societat
(fusta, llenya, resines, carbó vegetal..). En canvi, des dels
anys 1950 fins ara, amb la globalització econòmica, són els
boscos tropicals els més afectats per la desforestació.
Actualment a l’Amèrica llatina, la agricultura industrial de
grans monocultius per a la exportació, és la causa del 70%
de la desforestació. En canvi Europa i Nord Amèrica, tenen
una superfície de bosc que va en augment.

Els Boscos al món i els problemes que

afronten

A Catalunya, el 60% de la superfície és forestal i
gairebé el 80% d’aquests boscos tenen propietari,
malgrat puguem passejar-hi tranquil·lament. Cada
vegada tenim menys pagesos perquè els aliments
provenen de tot el món, i això significa que perdem
camps de conreu que, de mica en mica, es
transformen en boscos; també tenim menys ramats
que pasturen a l’aire lliure, perquè els tenim tancats
en granges, és la ramaderia industrial. Ja no ens
escalfem amb la llenya o carbó vegetal sinó que fem
servir combustibles fòssils com gas i petroli. La gent
aprofita pocs recursos del bosc, excepte els bolets de
la tardor!. Així, cada vegada tenim més boscos, a
vegades espessos i fins i tot ens pot costar penetrar-hi.
A Catalunya i Espanya i en altres països de la
mediterrània (Portugal, Itàlia, Grècia) però també en
algunes regions de Sud Àfrica, Xile, Austràlia i a
Califòrnia als Estats Units, ( totes elles situades prop
dels 30 graus de latitud nord i sud) els estius son molt
secs i calorosos i els incendis forestals hi són molt
presents. I amb el canvi climàtic poden anar en
augment.
De fet, en aquestes zones el foc és un element més i
els ecosistemes n’estan adaptats. Gairebé tots els
incendis són controlats i extingits de seguida, però uns
pocs s’escapen i cremen grans extensions amb molta
intensitat i poden fer molt mal tant a la natura com a
les persones. El bosc té molts valors, a banda dels
recursos que se’n pot treure, també és patrimoni,
signe d’identitat, regulador climàtic, captador de
carboni i generador d’oxigen, protector del sòl i del
cicle de l’aigua i refugi d’espècies. Cal que entre
tothom en tinguem cura, el gestionem per prevenir
grans incendis, recuperem camps de conreu, pastura i
col·laborem per a mantenir-los en un bon estat de

salut.

Roser  Rodríguez. Mare de Biel de 3r.

.



L’entrevista

Loli, la “súper cuinera” de l’escola Miralletes

En aquest número entrevistem la Loli, la súper cuinera
de la nostra escola. És al capdavant dels fogons del
Miralletes i omple les panxes dels nostres infants amb
plats boníssims. Una dona amb les idees molt clares,
fortes conviccions i molt bon fons. Es jubila aquest any i
aquesta entrevista és un reconeixement a la teva tasca.
Gaudeix molt de totes les coses bones que vinguin!!!

On vas néixer? Vaig néixer a Barcelona.
Què volies ser de petit/a? Jo volia ser perruquera, em
semblava una feina meravellosa.
A què t’agradava jugar? Sobretot a jocs de carrer, com
la corda i també la xarranca ... que m’encantava!!!
Vas estudiar/has estudiat? Què? Vaig fer la primària i
vaig acabar als 14 anys. En aquells temps això era força
habitual.
Què et fa riure? Sobretot les coses absurdes, sóc molt
fan de l’humor absurd. També ric molt amb els nens i
nenes i les sortides que tenen. Això em diverteix molt.
Què et fa plorar? Les injustícies arreu del món i també
les d’aquí, les que un mateix pot veure si vol..... També
m’entristeix molt la crueltat.
Què et fa enfadar? Ui... (pensa)... la maldat i sobretot la
hipocresia.
Un lloc on viatjar? A la vella Europa, Àustria, Alemanya,
Txèquia i ciutats com Praga, Viena...
Un personatge històric? Ara que fa cinquanta anys de la
seva mort, Martin Luther King, un personatge per a

Els mitjans de comunicació, el seu paper en

la nostra societat

Surt de les inquietuds de l’assemblea de 3r i hem decidit
descobrir aquest mitjà de comunicació.
Primer vam fer una investigació sobre com era l’aparell
televisiu entre els nostres familiars i els mestres de
l’escola. I entre d’altres coses, vam descobrir que al
principi no existien els comandaments i les imatges es
veien en blanc i negre.
Després ens hem enfocat en conèixer el món dels
anuncis televisius. Per grups, hem creat uns anuncis on
hem aprofundit ens les diferents professions que
envolten aquest món: director, guionista, càmera,
atrezzo, actors i actrius, tècnic de maquetació i edició
dels vídeos...

Ara estem enfocats a resoldre dubtes que tenim al cap,
com per exemple: 1.-Definició de la paraula televisió; 2.-

Els mitjans d
e comunicació

d’on prové aquesta paraula?; 3.- principals cadenes de
TV públiques i privades a Espanya. Quin va ser el 1r
programa que va emetre cadascuna?; 4.-Creació de TV3
a Catalunya. Quin any va ser?; 5.-quins programes
televisius tenen en comú totes les cadenes?; 6.-quin és
el programa amb més audiència?; 7.-quina és la cadena
amb més audiència a Catalunya?; 8.- i menys?; 9.- qui va
inventar la televisió? I a quin any?; 10.-era el mateix que
va inventar la TV amb color?; Quin o quins programes
agraden més als nens i nenes de 3r?
Tenim moltes ganes de convertir-nos en “experts”
d’aquest mitjà de comunicació.

Si vols saber les respostes a aquestes preguntes mira al
final de l’apartat de creativitat.

Reflexions i valoracions del grup de 3r de primària.

A debat

Loli, la súper cuinera de l’escola Miralletes

mi molt important, defensor dels drets humans,
lluitador davant les injustícies i contra la discriminació
racial.
Un personatge de ficció? Un súper heroi... per exemple
Superman
Un color? El verd
Una olor? La lavanda (espígol)
Una cançó? “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat
Una pel·lícula? Memòries de África, dirigida per Sydney
Pollack amb en Robert Redford i la Meryl Streep.
Un plat? La paella, mira, avui justament en mengem!
Quants anys fa que treballes a l’escola Miralletes? Fa
dotze anys que estic en aquesta escola. Quan en tenia
42, vaig començar a treballar de cuinera en una altra
centre, però aquests últims anys, per a mi, han estat els
millors. Veus com agraeixen la teva feina i això és molt
valuós i et dona molta força.
Què és per a tu aquesta escola? Ho és tot, aquesta
escola m’ha donat molt. Veure com nens i nenes de
diferents races juguen i s’estimen, ja de ben petits, a mi
m’emociona tant...!!!
Un desig pel Miralletes..... Que segueixin amb aquesta
sintonia, des de la direcció, Xino-Xano, el professorat,
els nens... que segueixin sumant. I dins de Xino-Xano, en
Dani Celma (antic coordinador de Xino-Xano) ha estat
una persona molt important per a mi i va aconseguir
moltes coses. És un activista i ha fet una gran tasca en
aquesta escola. Ara han agafat el relleu i els desitjo
també que els vagi molt bé!!



Entreteniment i jocs

Educació física: pràctica de flamarades. Put in order. 

First   Second Third Fourth

Taller de coneixements. 
Ara que arriba la primavera els insectes es desvetllen, saps els seus noms ? 

ESCOLA DE DRACS MI_ _ _ _ _ T _ _ _

Vols conèixer el nom de l’escola dels dracs ? Fixa’t en els colors. 



Pinta el drac

Completa la sanefa de les seves crestes                                     

Aquí teniu les respostes de les reflexions i valoracions del grup de 3r. de l’apartat “a debat”

1.- És un sistema de telecomunicació per a l’emissió i per a la recepció de sons i d’imatges en moviment a distancia.
2.- Tele ve del grec i significa lluny. Visió ve del llatí i vol dir vista.
4.- La primera emissió va ser el 10-9-83
5.- Noticies, esports i temps.
6.- Got talent 18’5%
7.- TV3
8.- Cuatro
9.- Paul Nipkow al 1884
10.- John Logie Baird al 1939



Potser t’interessa

Parc de la creueta del Coll

Passeig de la mare de Déu del Coll, nº77 (Barcelona) a
Vallcarca, Districte de gràcia.
Situat en l’antiga pedrera del Coll i rehabilitada pels
arquitectes Oriol Bohigas, David Mackay i Josep Martorell.
Té un llac apte per al bany i que a l’estiu es converteix en
piscina vigilada per socorristes. Disposa d’una zona de joc
infantil, taules de ping pong, una cistella de bàsquet i bar.
El llac obre de finals de juny a setembre.
Metro: L3 estació de Vallcarca o Penitents
L5, estació El Coll - la Teixonera, sortida Mare de Deu del
Coll
Bus: línies 28, 87, 92, 119, 129, N4 i N5
Descomptes familiars i per grups, menors d’un any, targeta
rosa i majors de 65 anys gratuït, entrada individual 2.35€.

Tren de l’Oreneta

Situat a la part alta del Parc de l'Oreneta. Dues antigues
finques particulars que van esdevenir de propietat
municipal l'any 1978 amb una vegetació esplèndida, que
inclou fins i tot arbres catalogats.
El seu recorregut amb els accidents naturals i desnivells del
terreny s'assembla a un clàssic viatge per un típic carrilet
de muntanya.

El Bitllet de Col·laboració costa 2€ per persona i únicament
s'adquireix a taquilla el mateix dia de l'esdeveniment.
Explora tot un parc de diversió i descobreix els nostres
magnífics trens, els circuits més increïbles i la millor oferta
d’entreteniment.

Breus

• L’escola ens presenta el nou logotip. Trobareu tota la informació al respecte al web http://escolamiralletes.com/
• L’AMPA actualitza la informació rellevant al seu web, visita’ns https://ampamiralletes.wordpress.com/
• Pots contactar l’AMPA escrivint a ampa.miralletes@gmail.com o parlant amb el representant de la classe
• Si trobes a faltar alguna informació important en aquest Miralletres posa’t en contacte amb l’AMPA
• Volem comptar amb tu, vols ajudar-nos ?

Equip redactor: 
• Muntsa Casacuberta, mare de 3r.   
• Roser Rodríguez, mare de 3r. 
• Jose Luis Herrera, pare de P5.
• Mercedes Armand-Ugon, mare de 4t. 
• Amb la col·laboració de Xino-Xano.


