
EL CLIMA 

Aquesta paraula fa temps que ens sona a les oïdes, oi 
que si? Mireu... 
 
CLIMA: conjunt de condicions atmosfèriques pròpies 
d’un lloc. CANVI CLIMÀTIC: canvi del clima a causa de 
l’ac�vitat humana. CRISI CLIMÀTICA: més adequat que 
canvi. Quan hi ha una crisi és quan s’arriba a un       ex-
trem di$cil de solucionar. CIMERA CLIMÀTICA:      orga-
nitzada per l’ONU (Organització de Nacions Unides); 
van els alts dirigents de tots els països del món per pro-
moure una plataforma de diàleg, sensibilització i par�-
cipació en la lluita contra el canvi climà�c. 
 
I... entre tant clima.., persones com la GRETA THUN-
BERG! El 2018, la Greta va seure davant el Parlament 

Suec (d’on ella és), cada dia, durant 3 setmanes, per 
protestar contra la manca d’accions davant la crisi cli-
mà�ca. Ho va penjar a les Xarxes socials i... es va fer vi-
ral! Gràcies, doncs a la Greta, s’ha  remogut consciènci-
es de milions d’estudiants de tot el món que s’organit-
zen, fan vaga i treballen per fer del clima la part essenci-
al de les nostres vides. 
 
Moviments com ara FRIDAYS FOR FUTURE, coneguda 
com la VAGA ESCOLAR PEL CLIMA que és el moviment 
internacional escolar d’estudiants que par�cipen en 
manifestacions per reclamar accions per impedir un 
canvi climà�c que ben aviat afectarà a tot el planeta. 
 
Perquè sense l’estabilitat del clima, estem perduts! 



  En profunditat 

L’aprenentatge de la llengua anglesa a la nostra 

escola 

A l’escola Miralletes creiem que l’ús de la llengua anglesa ha 

de ser un procés natural pels infants i és introduïda a la    

Comunitat de Pe�ts, al grup de P4, per mitjà d’ac�vitats lúdi-

ques.  

Des del meu retorn a l’escola després de treballar en una 

escola magnet al sud dels Estats Units i coincidint amb l’inici 

d’un nou projecte educa�u que s’iniciava al Miralletes, vaig 

proposar l’aprenentatge de la llengua anglesa a través d’am-

bients d’aprenentatge. D’aquesta manera oferiríem recursos 

als infants per tal d’organitzar-se i ges�onar el temps provo-

cant situacions que afavoreixen l’aprenentatge significa�u. 

Els ambients són espais d’aprenentatge, de relació i comuni-

cació on a par�r de diferents propostes, els infants poden 

actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imagi-

nar, compar�r, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb 

els altres. Aquest plantejament de treball  respon a la neces-

sitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una 

manera de poder donar resposta als interessos i necessitats 

dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

La funció de la mestra és fer de guia, d’organitzadora i de 

mediadora facilitant el procés d’aprenentatge. 

Els ambients segueixen el model socioconstruc�vista, el qual 

parteix d’un aprenentatge significa�u per part de l’alumne, 

que té en compte els seus coneixements previs i on destaca 

la gran importància que té la relació amb els companys i 

companyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dels objec�us principals és l’adquisició progressiva d’hà-

bits bàsics d’autonomia en accions quo�dianes per mitjà de 

l’expressió oral i sempre acompanyant-los en grups reduïts. 

D’aquesta manera és molt més fàcil potenciar el llenguatge 

oral ja que poden emmirallant-se en els companys i compa-

nyes o en la mestra en un espai segur.  

Els ambients d’aprenentatge al laboratori d’anglès s’inicien a 

primària oferint als infants propostes educa�ves on poder 

inves�gar, observar, manipular de manera constant i fent-los 

parEcips de la seva pròpia 

evolució. Es canvien men-

sualment i cobreixen les 

cinc dimensions proposa-

des pel departament d’E-

ducació. En el cas de la 

Comunitat de Mitjans algu-

nes de les propostes son: 

joc simbòlic on s’expressen 

en una situació comunica�-

va concreta, l’expressió 

escrita incidint en una �po-

logia textual, vocabulari 

per mitjà del joc, experimentació arEs�ca, la comprensió 

lectora i oral per mitjà d’ac�vitats de moviment i la conversa-


on box on es creen diferents contextos comunica�us. 

En el cas de la Comunitat de Grans s’incideix en la producció 

de textos a par�r de noEcies o fets reals de la nostra societat, 

la inves�gació, la visualització de vídeos de contextos reals i 

actuals, el joc dirigit, la música, la lectura comprensiva i l’ex-

pressió arEs�ca. 

Els ambients s’avaluen mensualment valorant el seu funcio-

nament, les necessitats dels infants, la diversitat de materi-

als, les propostes suggerides; per tal de seguir potenciant la 

mo�vació i la creació d’espais atrac�us.  

Per una altra banda també vam incloure l’espai Speaking 

corner, el qual és un ambient de lliure circulació on s’incideix 

en l’expressió oral en grup molt reduït i on els infants son 

acompanyats per la mestra en les seves necessitats individu-

als. Els grups es formen de manera natural, no cons�tuïts per 

edats, afavorint la cooperació i les relacions d’ajuda.  

En el projecte educa�u d’enguany vam incloure la metodolo-

gia AICLE en l’Educació Física, duent-la a terme en llengua 

anglesa. D’aquesta manera incrementem el nombre d’hores 

d’exposició a la llengua i es millora la competència lingüís�ca 

general i específica alhora desenvolupant ac�tuds mul�lin-

gües. 

Totes aquestes noves propostes tot i creant espais de comu-

nicació en contextos reals ha afavorit  l’adquisició progressiva 

de la llengua dels nostres infants.  

 

Júlia Garcia i Hernández 

Mestre d’anglès i secretària de l’escola 



La comissió reivindica3va 

Com sabeu, l’AFA s’està organitzant en diverses comissions 

(comissió d’inclusió, de famílies, solidària ....), per treballar 

més profundament en temes que afecten a les famílies de la 

nostra escola. 

I entre elles, es troba la comissió reivindica�va amb la base 

fonamental d’aconseguir les millores que siguin necessàries 

per la nostra escola i els nostres infants. 

Les reivindicacions de la comissió, giraran entorn 3 eixos: 

 

La millora de les infraestructures de la nostra escola com 

ara: pa� (que llisca), reixa (oxidada i bufada), el mur (que ja 

vam pintar però caldria mantenir), i l’eliminació de barreres 

arquitectòniques (escala per accedir, escales per pujar a l’es-

cola que impedeixen que les persones amb discapacitat o 

famílies amb cotxets hi puguin accedir). 

 

La pacificació del carrer: treballar en fer un lloc d’espera 

més amable (es va instal·lar una tanca però acte seguit s’hi va 

instal·lar un carril bici que la fa insuficient), fer zona de baixa 

velocitat (30) i/o aconseguir una bona senyalització conforme 

hi ha una escola (camí escolar). 

 

Parc Miralletes: proposar ac�vitats i lluitar contra la  degra-

dació i marginalització de l’entorn de l’escola. 

Tot plegat, cal abordar-ho treballant  conjuntament amb les 

famílies i l’escola.   

Som coneixedors que des de la direcció del nostre centre s’ha 

sol·licitat als corresponents ens les ajudes necessàries per tot 

plegat. Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 

Consorci d’Educació... Tots, en el fons, dilaten molt les ges�-

ons. Vaja, que donen llargues... 

Doncs a la Comissió considerem que ja n’hi ha prou. Que les 

famílies hi tenim molt a dir i molt a fer. I que on no arribin les 

ins�tucions, les famílies hem de fer que hi arribin. 

Que volem una escola amb bones condicions. 

Que volem un entorn no marginal i lliure de degradació. 

Que treballarem amb el barri, per aconseguir un Parc on els 

infants puguin jugar-hi i la gent gran s’hi pugui passejar. Sen-

se trobar-hi ratolins, matalassos bruts, ampolles, cagades de 

gossos, rajoles trencades, males herbes.... 

Que necessitem pacificar el carrer perquè per els nostres 

infants i famílies anar a l’escola no sigui un esport “d’alt risc”. 

Que exigim una escola segura i que allà on els nostres infants 

es passen la major part del dia sigui decent. 

Per tot això iniciarem accions, protestes, queixes.... Però US 

NECESSITEM A TOTS. Que no sigui una “Comissió reivindica�-

va” sinó una “Escola reivindica�va”. 

 
PERQUÈ ENS HO MEREIXEM!!! 

Comissió reivindica3va 
reivindica3va.afamiralletes@gmail.com 



  El racó de la creativitat 

P3 BRUNO P4 JÚLIA  

P5 ALESSANDRO 1er GIELENNA 

2n SANTIAGO 

3r ONA 

 

Amb  

aquests  

dibuixos, els i  

les infants de Miralletes  

et desitgen bones festes i molt 

 bon any 2020 ! 



4t. AROA 

6è GERARD 6è SEBAS VASQUEZ 

  Mil i una històries 

  El racó de la creativitat 

5è AINA  

L’arc de Sant Mar> 

Una nena, jaqueta verda i faldilla blava, espera per pri-

mera vegada, que s’obri la porta blanca i negra d’una 

escola arc de Sant MarE. El conserge de cabell gris pla-

tejat, petja el �mbre vermell poc abans d’obrir la porta 

del centre. Ella se sent de mil colors feta una barreja 

d’emocions i sensacions.  Tothom puja les escales mar 

rons per encaminar-se a les respec�ves aules, blaves 

per a la comunitat de pe�ts, verdes per a la comunitat 

de mitjans i taronges a la comunitat de grans. La nena 

s’afegeix al grup i inicia l’ascens, però ensopega i cau i li 

surt una nafra morada a la cama. Dos nens i una nena 

de color groc alegria l’ajuden a aixecar i ella torna a ser 

verda i blava. Aviat seran els seus amics.   

 

Final de color rosa! 



  Entreteniments 

Troba les 9 diferències 

Ajuda l’ós polar a trobar la seva bufanda 

Acaba de decorar 
aquests arbres 

La Pepa, la Mariam i l’Anahit volen un avet.  
Amb els diners que tenen entre les tres, 
quin podran comprar? 



Què hi diu al cartell? Posa la primera lletra 
de cada dibuix i ho sabràs! 

  Entrevista 

NOEMÍ NUEZ SAEZ. Mare de 

l’escola Miralletes i....An�ga 

alumna!!!  

La Noemí l’any 1997 va començar 4t 

a l’escola Miralletes.... I  ara, hi se-

gueix anant no com alumna, sinó 

com a mare de l’Ainara de p5! I no 

només això.... Sinó que   l’any que ve, la seva pe
ta hi comen-

çarà p3! Això sí que és història viva  de la nostra escola! 2 

generacions hi hauran estudiat... I qui sap, si en un futur, una 

tercera!  

On vas néixer? A Barcelona. 

Què volies ser de pe�t/a? CienEfica. 

A què t’agradava jugar? A cotxes i fer experiments. 

Vas estudiar/has estudiat? Si és que si, què? Si. Perruqueria. 

Que recordes de Miralletes com a alumna? No �nc bons re 

cords d'aquella època. Per als meus companys sempre vaig 

ser la nova. I els professors passaven de tot, dels alumnes i 

de les matèries. 

Què et fa riure? Qualsevol tonteria. Gairebé sempre es�c 

rient i fent bromes. 

Què et fa plorar? Que li passi alguna cosa a algú que es�-

mo, són els més importants per a mi. 

Què et fa enfadar? Que no m'escol�n. 

Un lloc on viatjar?  El Carib. 

Un personatge històric? Leonardo Da Vinci. 

Un personatge de ficció? Star-Lord. (*còmic de Marvel) 

Un color? Vermell. 

Una olor? A menjar i a cafè. 

Una cançó? She's like the wind o Nuvole bianche. 

Una pel·lícula? Dirty dancing. 

Un desig per Miralletes.....Que segueixin fent-ho amb tant 

d'amor com fins ara. A la meva filla li encanta anar i es�c 

segura que a la pe�ta li passarà el mateix. 



  Escola sostenible 

 

Què passa amb les abelles ? 

Encara que no hi pensem, les abelles són una baula important 

per a la nostra alimentació. Aquests insectes, juntament amb 

les papallones i els borinots, quan volen d’una flor a l’altra 

par�cipen en l'intercanvi el pol·len entre plantes. Aquest in-

tercanvi és essencial per a la formació del fruit de les plantes 

amb flor, com l’ametlla, el raïm, la poma... però comencem 

amb una pe�ta explicació de caire botànic… 

Al nostre món podem trobar plantes amb flor o sense flor. Les 

primeres es diuen angiospermes, que és una paraula que ve 

del grec, i que vol dir “llavor (sperma) dins d’un receptacle 

(angeion)”. Aquestes plantes tenen estructures reproduc�ves 

florals i les llavors es desenvolupen dins de l’ovari (pis�l), que 

quan madura es transforma en el fruit i és per això que reben 

aquest nom. Per la formació del fruit, cal que hi hagi 

pol·linització, que és la transferència del pol·len al pis�l. Quan 

la mida del pol·len és pe�t, el transport del pol·len el poden 

fer vectors abiò�cs, com el vent o l’aigua. Però els grans de 

pol·len més grans necessiten de la par�cipació d’un organis-

me viu (d’un vector biò�c).  

 

Pol·len vist amb microscopi electrònic. Gra de pol·len de (A) poma 

Gala, (B) gira-sol (H. annuus), (C) blat de moro (Z. mays) i (D) cara-

bassó (C. Pepo). Les barres donen una mesura en micròmetre 

(mil·lèsima de mil·límetre). 

Existeixen més de 200.000 espècies animals que poden realit-

zar la tasca de pol·linització al món (entre insectes, aus i ma-

mífers), però de tots, l’abella pol·linitzadora és la més cone-

guda i eficaç. En un dia una abella visita al voltant de 7.000 

flors, un treball del qual es beneficien tant les flors com el 

rusc al qual pertany. Sense elles, la produc�vitat dels cul�us 

de molts dels nostres aliments disminuirien fins a un 75%. 

 

 

 

Morts massives d’abelles 

Ara ja fa 15 anys que es van documentar les primeres morts 

massives d'abelles pol·linitzadores, 

un fenomen que s’ha anomenat 

“trastorn del col·lapse de colònies”. 

L’abella europea (Apis mellifera) 

pol·linitza la meitat dels cul�us del 

món, i les pèrdues anuals de poblaci-

ons d’abelles (de fins un 40% a Nord-

Amèrica) es consideren insostenibles. Actualment el proble-

ma està estès en diferents regions de la planeta com Europa, 

Canadà i els EUA. El nombre de morts és tan elevat que ame-

naça la supervivència de les colònies d'abelles i per tant l'ob-

tenció de fruits per a la nostra alimentació.  

Apicultors i cienEfics s'han unit per trobar la causa d'aquestes 

morts i així poder buscar solucions. D’aquesta col·laboració 

s’ha arribat a conèixer que els principals culpables són els 

factors anomenats de les “quatre Ps”: pes�cides, paràsits, 

patògens i una alimentació pobre, tots els quals interactuen. 

També s’han vist afectades per la presència de cul�us genè�-

cament modificats i per la fragmentació de l'hàbitat. 

Els pes3cides 

Com a factor més antropogènic, és hora de parlar dels pes�ci-

des de la família dels neonico�noides. Les mul�nacionals 

Shell i Bayer van començar el desenvolupament d'aquest 

�pus d'insec�cides neuroac�us (d'estructura similar a la nico-

�na). Bayer va generar el primer neonico�noide comercial i el 

més u�litzat a nivell mundial: l'imidacloprid. L'ús d'aquesta 

família insec�cides s'ha estès enormement (a l’any 2008 su-

posava el 80% del mercat d'insec�cides) ja que resulta menys 

tòxica per als mamífers i aus. Malgrat això, productes que es 

generen a par�r d'aquests han resultat ser tòxics per a deter-

minats insectes que a la vegada són font alimentària per a 

aus. Per aquesta via de desaparició d'insectes, als Països Bai-

xos s'ha reportat cienEficament el declivi anual d'un 3.5% de 

fins a 14 espècies d'aus.  



D'altra banda, la UE ha manifestat la seva preocupació ja que 

comencen a haver-hi indicis que alguns dels neonico�noides 

podrien ser nocius per a l'ésser humà. Però tornem a les abe-

lles. Els neonico�noides tenen diversos efectes adversos so-

bre les abelles: desorientació, empobriment de l'esperma, 

reducció de la vida mitjana i alteració del comportament. 

El 2013 la UE va restringir l'ús de productes i que contenien 3 

dels 5 neonico�noides aprovats com a substàncies ac�ves per 

la protecció de cul�us. Els principals productors d’aquests són 

Bayer i Syngenta, i concretament es prohibeix la venda o ús 

de llavors cobertes d'aquests pes�cides. A par�r del 2017, als 

EUA es van engegar polí�ques adreçades a evitar el seu ús 

quan hi poden haver abelles treballant, i actualment s’ha atu-

rat l’aprovació de nous usos fins que no s’hagin estudiat no-

ves dades. Al gener d'aquest any l'EPA (Agència de Protecció 

Mediambiental d'EUA) va redactar un informe que estableix 

la quan�tat de imidacloprid par�r de la qual aquest resulta 

nociu per a les abelles. Concretament l'efecte es reflecteix en 

una disminució de pol·linitzadors i de producció de mel. 

Aquestes concentracions són assolides en el pol·len de deter-

minats cul�us i per tant poden estar relacionats amb les 

morts massives d'abelles.  

 I què podem fer nosaltres? 

Per a pal·liar aquest i altres efectes existeixen postures o acci-

ons col·labora�ves amb les abelles. En l'àmbit de l’agricultura, 

evitant el sistema de cul�u industrial es redueixen els efectes 

de mes d'un factor. La diversitat de cul�us aporta diversitat 

de flors, i això millora l'ecosistema en què puguin volar els 

pol·linitzadors, oferint més flors en un espai però també en el 

temps. Les tècniques de ges�ó integrada de plagues ha de-

mostrat que el cul�u sense pes�cides és viable, rentable i se- 

gur. La postura ac�va que podem prendre és el consum d’a-

liments provinents de cul�us ecològics i locals, ja que s’afa-

voreix que polí�cs i agricultors apos�n per aquest �pus 

d’agricultura. En el cas que es�gui al nostre abast, també 

podem ajudar-les mantenint plantes amb flor al llarg dels 

camins, ja que així s'aconsegueix mantenir una con�nuïtat 

amb els camps que puguin estar espacialment separats. 

Abelles robot… l’ alterna3va? 

L'empresa de llavors més important del món, l'americana 

Monsanto, que recentment va acceptar la seva compra per 

l'alemanya Bayer (la combinació serà líder mundial en el 

negoci de llavors i de pes�cides), ha ideat una estratègia 

que alguns anomenen solució. Juntament amb la Universi-

tat de Harvard estan desenvolupant 

abelles-robot (RoboBee), sent la 

pol·linització ar�ficial una de les apli-

cacions per les que s'ha desenvolu-

pat. Sembla ciència-ficció, encara que 

no ho és. I indignant, també. Potser 

està a les nostres mans evitar que 

aquest negoci sur� rodó. 

Mercedes Armand-Ugón 

Mare de la Júlia de P4 i del Gerard de 6è. 

 

Solució: préssec, cirera, meló, pera, poma, cogombre, albergínia, mongeta, raïm, ametlla tomàquet, carabassa, maduixa, plàtan, pastanaga, 

alvocat. El meló , l’ametlla i les mongetes depenen gairebé en un 100%. 

REPTE!!! 

Busca 6 abelles robot disfres-

sades com aquesta, per tota 

la revista 

El cul3u de molts aliments es veu 

beneficiat per l’acció d’insectes 

pol·linitzadors.  

Saps trobar quins són? 



El mètode cien>fic i .... el quefir! 

L’úl�ma xarxa d’aula que hem treballat a 5è va començar 

portant la mestra a classe un pot de vidre amb quefir. Se’ls va 

explicar als infants que eren uns grànuls que estaven dins del 

pot amb llet i cada dia s’havien de colar amb un colador de 

plàs�c i tornar-hi a afegir llet. Llavors al dia següent ja no era 

llet, era quefir i estava més espès. El pot no es podia tapar 

hermè�cament, solament amb un tovalló de paper o tela per 

a que no es fes malbé, i havia d’estar a temperatura ambient. 

La mestra va fer una pregunta: Amb el que s’ha explicat de 

com tenir cura del quefir, creieu que està viu o mort? 

Per a poder respondre vàrem recordar com sabíem que un 

ésser estava viu: neix, s’alimenta, creix, es reprodueix, es rela-

ciona i mor. 

La resposta majoritària va ser que estava mort. Amb tota 

aquesta informació vàrem fer la hipòtesis segons la premissa 

que havíem defensat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els/les que defensaven que estava mort varen dir: està molt i 

triturat, no creix, no respira, no es reprodueix, no menja, està 

aplatat, si està aixafat no pot viure, no està a la natura ni té 

contacte amb la planta, si l’han tallat també està mort, un cop 

tallat no pot respirar, es fa malbé com el menjar, no es mou, 

no té arrels, no xucla la llet. 

Els/les que defensaven que estava viu varen dir: s’alimenta 

de la llet que li posem, quan li poses la llet es va fent gran, no 

es pot tapar hermè�cament perquè s’ofega, transforma la 

llet en quefir, si es pot fer malbé, significa que està viu. 

 

Durant 7 dies vàrem dur a terme una inves�gació: cada dia el 

colàvem, li afegíem 97 grams de llet i posteriorment el pesà-

vem. Tot això ho apuntàvem en una taula d’observació. El 

resultat va ser que cada dia augmentava de pes posant-li la 

mateixa llet, ocupava més espai del pot i estava més espès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, vàrem concloure que: el quefir estava viu perquè 

creixia, s’alimentava i al mateix temps transformava la llet. I a 

resultes d’això, no es podia tapar el pot hermè�cament per-

què respirava. Estava més espès perquè, al créixer, necessita-

va més llet. 

A par�r d’aquí vàrem buscar informació i descobrírem que el 

quefir era un fong. 

Aurora  Moreno 

Mestra de 5è de primària 

  A debat 



Hablemos sobre la  CAPOEIRA 

La capoeira surgió en el SXVI, al ser llevados a Brasil una masi-
va can�dad de esclavos negros africanos procedentes de Áfri-
ca occidental. Y es el arte de la libertad que fue u�lizada como 
respuesta opositora a la esclavitud, para desarrollar su propia 
iden�dad. 

El nombre está relacionado con el lugar de la mata -clareia-  
que se despejaba para el cul�vo agrícola, en la zona interior 
de Brasil. Tras la colecta nacía un matorral, donde los esclavos  
se escondían para prac�car este juego de destreza corporal, y 
que usaban para defenderse de sus perseguidores. 

Un baile? Una lucha? Es todo esto y mucho más. La capoeira 
es una representación cultural que mezcla varias disciplinas: 
deporte, lucha, baile, cultura popular, música y juego. Se jue-
ga través de movimientos ágiles y complejos, se u�lizan los 
pies, las manos y  se hacen acrobacias, pero la principal dife-
rencia de los otros deportes, es que en este se acompaña de 
música y cantos. 

El berimbau es el principal instrumento y el que produce el 
sonido tan caracterís�co; está construido con un palo de ma-
dera, una calabaza y un trozo de alambre. Y se acompaña con 
el sonido del atabaque y del pandeiro. 

 

La base del juego es la ginga, que es el movimiento caracterís-
�co y es como si fuera un baile,  y es en la Rueda donde el 
prac�cante enseña y pone en prác�ca todo su conocimiento 
acerca de esta disciplina. 

El juego empieza haciendo un círculo, que se llama Rueda,  
con todos los capoeristas y instrumentos. Luego dos capoeris-
tas se saludan dándose la mano, y se ponen uno enfrente del 
otro de cuclillas al pie de la persona que está tocando el be-
rimbau, y bajo el son de la música, los cantos y las palmas 
realizan los movimientos de defensa y ataque en el centro de 
la Rueda. A esta acción se le llama “jugar”, y finaliza cuando 
uno de los dos capoeristas quiere acabar el juego. Momento 
en que se vuelven a dar la mano y entra otra pareja.  

 

La capoeria es un deporte muy completo en muchos niveles, 
y apto para todas las edades. Por ejemplo, en los más peque-
ños �ene muchos beneficio: por un lado, a nivel $sico trabaja 
el equilibrio, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad… y 
aporta un gran mejora al estado $sico en general. Y a nivel 
mental y social, ayuda a tener más seguridad, autoconfianza, 
disciplina, crea�vidad y ayuda a que la �midez se desvanezca. 

Los dos nombres de los maestros más importantes de la his-
toria de la Capoeira son: Maestro Pas�nha, representante de 
la Capoeira Angola, y Mestre Bimba, que creó la Capoeira 
regional, ambos procedentes de Salvador de Bahia. 

 

Un dato sorprendente, es que durante 1890-1935 la capoeira 
fue prohibida en Brasil, e incluso la policía llegó a detener a 
quienes la prac�caban. La reacción de los capoeristas ante 
este suceso, fue ponerse nombres o apodos, para que la poli-
cía no descubriera su iden�dad. 

Hasta día de hoy cuando uno empieza a prac�car la capoeira, 
se le da un nombre o apodo. Por ejemplo; Leao, azulinho, 
luchador, del$n…  

La Capoeira nació en la región de Bahía, lugar donde nací, y 
actualmente está en todo el mundo. Espero que os animéis a 
probarla; yo empecé con 14 años y me ha acompañado du-
rante muchos años, tanto como alumno y como profesor. 

Mi nombre es André Amorim, y mi apodo es Mao de onça, 
padre de Leao, de nombre Bruno Gironella. 

Si tenéis alguna duda podéis escribirme un mail: andreamo-
rimpt74@gmail.com 

André Amorim 
Pare del Bruno de 2n. 

  Cultures del mon 



  Agraïments 

   Potser t’interessa 

Els tallers de Nadal a SOM Mul�espai 

es realitzaran a la planta 1 (zona 

Goiko GRILL) i no es realitzaran sota 

reserva. Serà tallers de lliure accés i 

en ordre d'arribada. Podeu consultar 

la programació a la web 

www.sommul�espai.com.  

Volem agrair la seva dedicació desinteressada a totes les persones que han fet possible 

aquest nou número del butlleE de l’AFA de l’Escola Miralletes i animar-vos a enviar-nos 

les vostres idees i aportacions per a properes publicacions.  

Bon any !!! 

Polsim d’Estels a Plaça Catalunya  

Polsim d’estels és una instal·lació plàs�ca i escenogràfica espectacular formada 

per sis conills gegants, inflables i lluminosos. A través de la poesia, els contes i la 

música, els espectadors/res podran par�cipar de diversos espectacles compro-

mesos amb el medi ambient  Podeu consultar l’horari de totes les ac�vitats al 

web de Nadal.  

hLps://www.barcelona.cat/ca/nadal/nadal-placa-catalunya 

La Ciutat dels Somnis  

Sota el lema “Jugar té molt valor”  vol destacar la importància que nens i nenes 

juguin i que ho facin sota el paraigua de la igualtat, la tolerància, el respecte, la 

diversitat, etc. El saló està molt vinculat als ODS (Objec�us de Desenvolupament 

Sostenible de l’ONU): totes les ac�vitats que es realitzin al saló han de reforçar 

algun dels 17 ODS. 

Del 27 al 30 de desembre de 2019 de 10 a 20 hores i del 2 al 4 de 

gener de 2020 de 10 a 20 hores 

Fira de Montjuic.  Avinguda de la Reina Maria Cris�na, s/n, 

(Barcelona) Entrada entre 6 i 8 euros. Entrada gratuïta pels 

menors de 4 anys i socis del Club Súper 3. 


