
Editorial 
 

Benvolguts/des amics i amigues de l’escola Miralletes. 
Han passat tres mesos des de l’inici de curs. S’han 
celebrat eleccions al Consell Escolar, on ha estat 
escollida l’Assia Farfach i reelegit l’Adrià Martin. Tenim 
en marxa les figures de pares i mares delegades de 
classe, que fan d’enllaç entre les famílies, l’escola i 
l’AMPA, per tant, recordeu que podeu compteu amb 
ells i elles. Si mireu el bloc de l’escola trobareu totes les 
activitats que han fet les diferents comunitats i classes. 
Amb l’AMPA hem celebrat la festa de la tardor i la de 
l’hivern. Per aquesta darrera, hem comptat amb les 
aportacions de les famílies per elaborar unes paneres 
solidàries que fan goig. Els infants han fet el concert de 
Nadal i n’hem gaudit moltíssim. El nostre equip de 
futbol ha estrenat vestits nous i estan esplèndids... 
l’escola és viva, efervescent i plena de projectes que 
il·lusionen.   
I arriba el número de desembre de la revista Miralletres, 
que ha comptat amb la participació de tota la comunitat 
educativa. Hem donat molt protagonisme a l’alumnat,  
doncs els seus dibuixos il·lustren formes de veure i viure 
les festes que s’aproximen, dins la secció El racó de la 
creativitat. Han esdevingut reporters entrevistant un 
personatge, conegut i estimat, de l’escola que trobareu 
a la secció L’entrevista.  

I s’han implicat força en la secció A debat, que versa 
sobre la tecnologia i els valors. Agraïm la tasca de  Xino-
Xano perquè sense ells, ni dibuixos ni entrevista hauria 
estat possible. També moltes gràcies a la implicació de 
l’equip docent i especialment a la professora de 5è, per 
fer-nos partícips del projecte sobre robots socials que 
estan investigant. En la secció En profunditat, trobareu 
un article de la cap d’estudis sobre el Programa Magnet, 
del que l’escola en forma part des del febrer del 2018 i 
un altre sobre la importància de participar en el Consell 
Escolar, escrit per dos representants de l’AMPA en el 
Consell Escolar. I en la secció Escola sostenible un pare 
de l’escola explica les conseqüències de la contaminació 
ambiental causada pels plàstics.  Per a tots ells reiterar 
els nostres agraïments. La revista compta amb una 
secció d’Entreteniments, i un joc lingüístic dins la secció 
Mil i una històries, on trobareu la mateixa anècdota del 
número anterior però amb un estil diferent,  ple de 
sorpreses, admiracions i preguntes retòriques. I 
propostes per aquests dies en el Potser t’interessa. 
 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes felices 
festes i que el 2019 vingui carregadíssim d’esperança i 
bones coses! 
 

Equip redactor 
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En profunditat 

La participació en el Consell Escolar 
 

El passat 27 de novembre es van celebrar eleccions al 
Consell Escolar, que és l’òrgan de govern i de 
participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa. Cada dos anys es renova el 50% del Consell  
Escolar format per representants del Claustre de 
mestres, representants de les famílies, un representant 
del personal d’administració i serveis, la direcció i un 
representant de l’Ajuntament.  En el Consell es parla del 
projecte educatiu, de les sortides i activitats, entre elles, 
les extraescolars. També es busca la resolució de 
conflictes i s’aborda la gestió econòmica del centre.  
Les principals raons per participar en el Consell Escolar 
son, primerament, perquè representen  una oportunitat 
d’exercir el dret que tenim les famílies a decidir com 
volem l'educació dels nostres fills i filles.  

  
 
 

El Mirallets ja és escola Magnet! 
 

Però què és realment el programa Magnet? De què 
tracta? En què s’inspira?  
El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu és 
un programa que la Fundació Jaume Bofill va impulsar 
amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), juntament amb el suport del Consorci d’Educació 
de Barcelona i els Ajuntaments de Lleida i Sabadell.  
Inspirat en l’experiència de les Magnet Schools dels 
Estats Units, el programa acompanya els centres 
educatius en el desenvolupament d’un projecte 
educatiu innovador, de qualitat, atractiu i que tingui 
magnetisme. La realització d’aquest programa es fa amb 
aliança amb una institució d’excel·lència.  
L’escola Miralletes comença a ser escola Magnet el 
febrer de 2018. Abans, però, passen uns quants 
esdeveniments...  
Fa dos anys intentem ser escola Magnet però se’ns 
comunica que ja no hi ha convocatòria, quina 
decepció...  
El desembre del curs passat la Inspecció Educativa, 
sabent l’interès que teníem per aquest projecte,  ens 
proposa ser escola Magnet. La nostra oportunitat arriba 
enmig d’una època de molts canvis i transformacions... 
però la il·lusió ens guanya, la resposta del claustre és 
unànime i decidim tirar endavant: presentació de 
documentació, justificació per la motivació del projecte, 
acords de claustre... una mica de burocràcia que se’ns fa 
feixuga però amb la qual ja hi comptàvem...  
 

Mercat solidari 
 

I el partner? Decidim fer un llistat d’aquells aspectes del 
nostre projecte que podem millorar. El 
desenvolupament del pensament científic que tant ens 
agradaria aprofundir en les diverses xarxes d’aula 
apareix constantment, d’una manera o altra, en la 
nostra llista... Un museu de ciència? El Cosmocaixa? 
Som massa agosarades... Però la proposta continua sent 
als nostres caps i decidim fer-la ferma. I per què no?  
Sembla que els astres estan de la nostra part i ens 
confirmen la participació en el programa i l’acceptació 
per part del nostre partner. Després d’uns minuts 
d’estupefacció  ens ho acabem de creure i comencem a  
posar fil i agulla a “la nostra relació”...  
I què més us puc explicar? Que la relació va tenir un bon 
inici i que flueix de meravella, que com a claustre hem 
tingut el privilegi de conèixer els secrets més amagats 
del Cosmocaixa i de participar en diferents tallers… Que 
els alumnes han pogut participar en diverses activitats i 
de diverses exposicions…I que, com a claustre, estem 
rebent un assessorament que ens permet compartir 
inquietuds, dubtes, interrogants... per tal de construir 
un projecte sòlid i il·lusionador.  
Enguany ja portem unes quantes reunions i ja ens han 
fet unes quantes propostes per als nostres alumnes i el 
professorat. Ben aviat rebreu notícies de totes elles i de 
ben segur podrem compartir amb vosaltres, famílies, tot 
aquest coneixement científic que poc a poc anem 
construint i que fa que el projecte Miralletes es 
converteixi en un repte constant que ens fa créixer com 
a comunitat escolar.  
  

Eva Bernabeu Farrús. Cap d’estudis. 

El projecte 
 

En segon lloc, perquè les famílies som responsables de 
la formació dels nostres fills i filles. Per això, és 
important tenir uns bons representants al Consell 
Escolar que ens informin i facin arribar la nostra veu. A 
la vegada, les eleccions són una manera de valorar 
l'escola i contribuir a què el nostre fill/a la valori. És la 
manera de fer arribar la nostra veu en temes que ens 
preocupen (activitats extraescolars, alimentació, èxit 
educatiu,...). Finalment, si ens impliquem en el 
seguiment i avaluació del funcionament de l'escola 
incidirem en el desenvolupament i creixement personal 
dels nostres fills i filles.  
 

Mònica Lorente i Adrià Martin.  
Representants del consell escolar  

 

 



El racó de la creativitat 

Sorpreses 
 

Com s’anava omplint el carrer Indústria, davant les 
portes de l’escola, el passat 12 de setembre! I encara 
no eren les 9 del matí!! Gairebé al davant de la munió 
de gent, la nena nova, amb unes cuetes ben dretes, 
vestida de verd i blau, mira nerviosa al seu voltant! Ha 
sonat el timbre? En Víctor ja l’ha premut!!! Quin 
enrenou que fa, mare meva!! Si s’escolta des del parc 
Miralletes! Mentre s’obren les portes metàl·liques, 
tots  els  nens  i   nenes   s’acomiaden   de   la   família  i  

Mil i una històries 

Mercat solidari 
 

arrenquen a córrer escales amunt! Quina cursa 
d’obstacles!! Un dribla per la dreta, l’altre llisca dessota 
les cames del company del davant, una altra salta al 
poltre per damunt l’esquena d’una nena de sisè!!! Què 
fa la nena nova, ara? Ha ensopegat  i es pica una cama 
amb un esglaó! Sabeu com acaba, tot plegat? Dos 
companys i una companya l’ajuden a aixecar i la guien 
fins la seva classe! Aviat seran amics! Això és fantàstic!  

NATHALIA 1r 

LEO 2n 

LINA 3r 

AINA 4t 

GERARD 5è 

ZEXI 6è 

BISIKA P3 
BEA P4 

GIELENNA P5 



Escola sostenible 

Orgànic Plàstic 
 

L'orgànic i na Plàstic són dos germans molt eixerits d'una 
època futura. L'orgànic és castany, blanquet de pell i uns 
quants anyets més gran que na Plàstic. Ella és rosseta, molt 
eixerida i li encanta gaudir de la natura amb el seu germà 
gran. Intenten viure de totes les sensacions que els hi 
ofereix la natura en cadascuna de les estacions de l'any. A 
la tardor surten al bosc a buscar els seus bolets i castanyes 
preferides, aquells que tenen el barret format per làmines 
de plàstic i el peu és de PVC. Més endavant, quan sigui 
hivern, aniran a la muntanya a divertir-se i esquiar sobre 
una catifa plastificada de color blanc com la neu mentre 
una entranyable pluja de porexpan els hi va caient a sobre. 
Quan arribi la primavera, la natura es veurà amb el seu 
màxim esplendor: els ocells i peixos enredats en teranyines 
de prims i enganxosos fils de petroli començaran a volar i a 
nedar, els vegetals floriran amb les úniques flors que 
apareixeran: les flors negres de carbó. I a l'estiu... a l'estiu 
aniran a la platja amb sorra mesclada amb tota la sal i 
microplàstics que en una època passada inundaven el mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per que ara, el Sol havia evaporat tota l'aigua del mar, fent 
aflorar tots els residus que la humanitat havia anat abocant 
durant centenars de generacions. 
Sense records d'un món més natural, l'orgànic i na plàstic 
vivien feliços i contents sense adonar-se que no només 
vivien en un planeta plastificat sinó que també, els seus 
cossos orgànics començaven a estar contaminats pel 
plàstic.  

cos al món i els problemes que afronten 
 

Aquest petit relat de ciència-ficció pretén conscienciar 
sobre un problema ambiental que ja comença a 
afectar a la pròpia salut humana. El consum que fem 
les persones de material de plàstic és molt gran. 
Trobem plàstic a tot arreu (bosses, ampolles, 
electrodomèstic, vehicles, etc), i aquest material triga 
molt en degradar-se, és a dir, roman molt de temps 
sense desaparèixer. Aquest fet no només comporta 
una contaminació directa de la natura sinó que, a més 
a més, que el plàstic sigui ingerit per la fauna i passi a 
formar part de la cadena alimentària de la qual en 
formem part. De fet, només per emprar objectes com 
ampolles i tupperware de plàstic ja ingerim 
directament certes molècules del plàstic que 
interaccionen i modifiquen el metabolisme hormonal 
del nostre cos. 
  
Reduir el consum, reutilitzar els materials i en darrer 
terme, reciclar és a l'abast de tothom esdevenint una 
responsabilitat irrenunciable si volem que les futures 
generacions heretin un món més orgànic i menys 
plastificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per trobar més informació sobre la contaminació per 
plàstic i els seus efectes sobre la salut: 
 
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/g
randes-reportajes/ahogados-mar-plastico_12712/2 
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/ciencia/154021
3637_935289.html 
http://acsa.gencat.cat/es/detall/article/Bisfenol-A-BPA  

 
Edgar Casas Güell.   

Pare del Gerard de 5è i la Júlia de P3.  
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L’entrevista 

Víctor Navascues Pascual: en VÍCTOR 
 

Víctor Navascues Pascual. Per tots nosaltres: en VÍCTOR. 
Suposo que no hi ha cap dubte de qui és, no hi ha 
família que no conegui en Víctor... a la porta, al 
telèfon.... El gener vinent, en Víctor farà 15 anys que és 
a l’escola Miralletes. Abans, va treballar al Grupo Zeta i a 
un Taller d’Educació Especial a la Barceloneta. És nascut 
a Barcelona i cada matí ve del barri de Vallcarca amb el 
seu somriure i el seu amor pels nostres infants i el seu 
tarannà tranquil i afable, per acollir-nos a tots a 
l’entrada de cada matí. I fa sonar molt bé la “sirena”! oi? 
 
On vas néixer ? A Barcelona 
Què volies ser de petit/a ? De petit volia ser futbolista 
del Barça! 
A què t’agradava jugar ? A futbol 
Vas estudiar/has estudiat ? Què ? Vaig estudiar, si. A la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc llicenciat en 
Història 
Què et fa riure ? Els Simpson! 
Què et fa plorar ? Les coses tristes... i quan es mor algú. 
Què et fa enfadar ? Les injustícies! 
Un lloc on viatjar ? A Irlanda. 
Un personatge històric ? Lluís Companys (*president de 
la Generalitat de Catalunya en període de guerra civil) 
Un personatge de ficció ? Un no, dos. Mortadelo i 
Filemón 
 
 

Busquem logo per a l’AMPA 
 

Renovem el nostre logo de l’AMPA i volem que ho facis 
tu !!! 
 
Dissenya un o més logos, tant individualment com en 
grup, on apareguin les paraules AMPA Miralletes.  
 
El format és lliure: pintura, digital, dibuix, etc.  
 
Envia la teva proposta al nostre correu electrònic 
ampa.miralletes@gmail.com o diposita-ho la bústia de 
l’AMPA amb el nom i curs del o dels participants.  
 
Ja pots començar perquè molt aviat t'informarem de la 
data límit per enviar-nos la teva creació.  

Els mitjans d 
e comunicació 
 

 

Breus 

Loli, la súper cuinera de l’escola Miralletes 
 

Un color ? Vermell 
Una olor ? Menta 
Una cançó ? Hotel California (* Eagles – 1976) 
Una pel·lícula ? El padrino (* Dirigida per Mario Puzo – 
1972) 
Un desig per Miralletes ... Que durant molts anys 
pugueu gaudir de l’escola!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista realitzada per: 
Dani Montilla  i Nermin el Achoub de 6è 

mailto:ampa.miralletes@gmail.com
mailto:ampa.miralletes@gmail.com
mailto:ampa.miralletes@gmail.com
mailto:ampa.miralletes@gmail.com
mailto:ampa.miralletes@gmail.com


Entreteniment i jocs 

Busca les 8 diferències ...  



 

         Ramesha Ali Chaudhry 

         5 nov.  
Hola, Ara us vaig a cedir les meves opinions sobre tots els vídeos… 
Vídeo de l’hospital de Sant Joan de Déu: Per a mi és una bona “estratègia” 
pels nens/es adults/es… Malgrat que no està a tots els hospitals però és un 
bon comunicament amb bels nens/es adults/es….  
De totes maneres es un bon entreteniment estratègic. 
Vídeo dels gossos socials: Per a mi no serveix de molta ajuda, però pot ser que 
per a les persones que van em cadires de rodes, o problemes semblants sí que 
pot servir. D’aquesta manera no està malament. 

 
         Júlia Liébana Annab 

         29 oct.  
M’agrada molt de que aquí capa en devan els robots fagin totes les feines 
pesadas ... 

 
         Santiago Gasiba 

         5 nov.  
El mundo si no hubiese ètica el mundo fuera terrible 

 
         Manil Ould Slimane 

         25 oct.  
El vídeo estava molt guay mooooola 

 

        Gerard Casas Armand-Ugón 

         5 nov.  
El primer robot és el que m’ha agradat més perquè estava més 
desambulupat!!! 
 

         Leo Giménez Velázquez 

         5 nov.  
Quins trets diferencies els robots socials?? 

    Lideny López Amador 

         5 nov.  
Per mi per lo que vist en tots els vídeos es que hi havia diferents robots que es 
feian servir per una altre cosa per exemple el robot gos que podia obrir 
portes, corra etx o el robot que lis donava el menjar 
 

         Angel Alcantara Montaño 

         5 nov.  
Que guay el vídeo del gos robot que el primer gos robot no pot pasar i va un 
altre gos robot per ayudarlu que te un braç mol guay i no te ulls però troba el 
picaport 

 

         Chaymaa Laghrissi 

         5 nov.  
M’ha sorprès molt que hi haguin cotxes que van sols, o sigui que no fa falta 
que hi hagi persones que ho condueixen. Tambè em sorprèn que hi hagin 
robots que cuinin, que sapiguin fer cafè que ho fan molt bé i també em 
sorprèn que poguin cuidar a animals... Jo pensó que segur en el futur les 
persones no faran casi res, o sigui que casi tot ho faran els robots, això es lo 
que jo penso. El vídeo dels gossos robots també m’ha soprès molt perquè 
saben fer moltes coses, per exemple, alguns robots saben tancar la porta, 
també fer volteretes i moltes coses mès. Bona nit ens veiem demà 
 

         Ferdaws Ahbouk 

         6 nov.  
Hola m’ha agradat molt beure els vídeos de robots com cuinaven, com 
saltaven i com s’ajudaven entre ells la tecnologia abansa molt ràpid. Jo crec 
que desapareixara el treball de caixera de sentres comercials botigues i super 
mercats perquè i aura caixers automàtics encara que existeixen i els iadres 
que roban ia no podran. Perquè el robot cuan ho detecti o iensara un raig 
d’electricitat o correra molts km per hora i també a un restaurant com que en 
el vídeo ia robots cuinan 
 

         Ada Simonetta Rodríguez 

         28 oct.  
Fa servir paraules una mica difícils. Espero que ho hagi entès bé. Es molt 
interessant. No m’imagino conviure amb un robot a casa 

 

         Leo Giménez . Profe de 5è. 

Ètica per a robots que ens cuiden:  
5è Investiga !  
 

“Investiga amb CosmoCaixa” ens han proposat participar 
en un projecte molt interessant. Es tracta de col·laborar 
amb un científic i investigar i reflexionar sobre un tema 
concret. Al mes de maig, assistirem al “Congrés científic 
per a joves investigadors”. I quin és el nostre investigador? 
Doncs el Miquel Domènech, que treballa al Departament 
de Psicologia Social de l’UAB i el seu projecte, ara també 
serà una mica nostre. Tot just acabem de començar i 
volem compartir-vos algunes de les nostres primeres 
reflexions sobre què és l’ètica i per a que serveixen els 
robots socials. Us convidem a mirar aquest dos vídeos per 
tal que vosaltres mateixos pugueu reflexionar i compartir 
amb nosaltres!  
 
Què és l’ètica? 
http://www.ccma.cat/video/embed/super3/3354072/ 
Robots Socials 
http://www.ccma.cat/video/embed/super3/5733766/  
 
I us deixem alguns dels nostres comentaris. Tenim un 
debat a la xarxa a través del Google Classroom de 5è que 
transcrivim a continuació ...  
 
        Lluna Vila Laín 

         9 nov.  
Jo crec que ètica n’hem de tenir tots, al igual que l’empatia. Sempre has d’ajudar als 
altres… 
 

        Isaac Velasquez de Faria 

         29 oct.  
Muy guay el vídeo de los robots me pregunto si los robots vivirían en mi casa y que 
todo el mundo estuviera lleno de robots remplasarian todos los trabajos que tienen 
nuestros padres ahora y nosotros nos quedaríamos sentados viendo la tele en casa? 
 
         Samuel Bowthorpe Gallacher 

         5 nov.  
Per mi i per lo que he vist en el vídeo l’etica es per exemple si tens etica quan veus 
que algu es fa mall ho se sent trist ho enfadat li anirias a ajudar aixo es tenir etica si 
no tinquesis etica pasarías de tot el que els i passa als teus companys 
 

        Elías Donoso Echeverría 

         27 oct.  
Quants robots tant magnífics!! 
 

 

A debat 
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Potser t’interessa 

Fàbrica dels Reis Mags d'Orient a Fabra i 
Coats 
 

Els infants podran veure com els ajudants de Ses Majestats 
treballen sense descans per tal de tenir-ho tot enllestit 
abans de la nit màgica del dia 5. Les famílies que s’hi 
apropin podran visitar el taller on fabriquen els regals. A 
través d’un gran finestral es projecta un espectacle de llum 
i so, amb les joguines a mig fer, el soroll de les eines i les 
siluetes dels engranatges rodant. A més també es pot 
visitar el magatzem on ja hi ha els paquets embolicats amb 
el nom del propietari. Hi ha servei de recollida de cartes als 
Reis Mags, ja que dins la fàbrica hi ha instal·lada l’Oficina 
Central de Correus, on els patges organitzen tota la 
informació i transformen els desitjos dels infants en regals. 
Dies: 27 de desembre, 28 de desembre, 29 de desembre, 
30 de desembre, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener. 
Hores: de 17:00h a 21:00h. L'últim passi és a les 20.40 h. 

Bon Nadal Dr. Greenwich 
 

Agraïments 

 
 
Preus: Entrada Gratuïta. La durada de cada passi és de 20 
minuts. Organitzat per: Consell Municipal del Districte de 
Sant Andreu. Fabra i Coats - Fàbrica de Creació. 

Bon Nadal Dr. Greenwich és el nou 
espectacle nadalenc de la 
Companyia la Trepa. Aquest cop 
aposta per la dramatúrgia 
contemporània amb una història 
nova i original, que ens entendrirà, 
ens farà somriure i reflexionar al 
voltant de les festes nadalenques. 
Espectacle per infants a partir de 4 
anys.  

Del 7 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019. Jove 
Teatre Regina. Direcció: Carrer Sèneca, 22. 08006, 
Barcelona. Districte: Gràcia.  
Preus: entrades a partir de 12 euros .  

Equip redactor:  
• Muntsa Casacuberta, mare de 4t i P4.  
• Roser Rodríguez, mare de  4t i P3.  
• Jose Luis Herrera, pare de 1r. 
• Mercedes Armand-Ugón, mare de 5è.  
• Amb la col·laboració de Xino-Xano.   

https://ampamiralletes.wordpress.com/  
ampa.miralletes@gmail.com 

Un conte de Nadal: el musical 
 

El clàssic nadalenc Un conte de Nadal en format 
de teatre musical per a tota la família. Direcció: Cristina 
Raventós. Del 16 de desembre de 2018 al 4 de gener de 
2019. Teatre Romea, Carrer Hospital, 51. 08001 
Barcelona. Durada:  60 minuts. Idioma:  Català.  
Preus: entrades a partir de 15 euros. 

El tren de Nadal del comerç del Camp de 
l‘Arpa ja és en marxa ¡  

Fins el proper 29 de 
desembre gaudeix d'un 
agradable passeig amb la 
teva família pujant al Tren 
de Nadal. 

https://ampamiralletes.wordpress.com/
mailto:ampa.miralletes@gmail.com

