
A veces hace falta que suceda algo extraordinario para 
valorar lo cotidiano. Y, la verdad, es que este año, de 
hechos extraordinarios vamos servidos. 
El inicio de este curso ha sido muy especial, porque 
nuestros pequeños y nuestras pequeñas llevaban mucho, 
demasiado tiempo, sin encontrarse con sus compañeros y 
compañeras de clase y del cole. 
Puede ser éste un buen momento para poner en valor 
todas las funciones que la escuela ofrece a nuestras hijas 

e hijos, además de garantizar su derecho fundamental a 
la educación.
En Miralletes han vuelto a encontrar un lugar para 
socializarse, jugar, aprender y conocer otras culturas. 
En el colegio han seguido trabajando la integración, la 
diversidad y los valores. Con la vuelta a la escuela, han 
regresado a ese espacio protector donde se compensan 
las desigualdades. 
¡Miralletes, muchas gracias por esta normalidad!

GRÀCIES, MIRALLETES!!!
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Aquest curs la nostra escola tanca un cicle com a 
escola Magnet amb aliança amb el Cosmocaixa. 
Vam iniciar la nostra participació al programa 
Magnet alhora que vam implementar el nou 
projecte metodològic de l’escola i això ens va 
permetre desenvolupar un projecte educatiu 
innovador, de qualitat i obert a l’entorn.

La ciència ha entrat per la porta gran a les nostres aules a 

través de la nostra aliança amb el Cosmocaixa, Museu de 

la Ciència de l’Obra Social La Caixa. Aquesta col·laboració 

ens ha permès indagar en el mètode científic rebent un 

acompanyament d’una mentora i sent assessorades per 

experts del món de la ciència vinculats al museu. Gràcies 

a l’aliança amb una institució com el Cosmocaixa hem 

pogut incidir en una tasca interdisciplinària incorporant 

la ciència i la tecnologia a les nostres xarxes d’aula con-

nectant sabers, generant un diàleg crític i construint co-

neixement.

En una de les formacions vam enamorar-nos de l’espai 

Creactivity que ofereix el Cosmocaixa i vam decidir endin-

sar-nos  

en el món STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i 

matemàtiques). Aquest terme es va utilitzar per primera 

vegada a la dècada dels 90 per la Fundació Nacional per 

la Ciència dels Estats Units amb la intenció de preparar 

les noves generacions per al món tecnològic i científic ac-

tual. Un dels nostres objectius era construir experiències 

educatives més transversals que integressin la complexi-

tat de problemes reals i que promogués la col·laboració i 

la creativitat.

El següent pas va ser la possibilitat de construir un espai 

tinkering a la nostra escola i així vincular la ciència i 

la tecnologia amb una realitat propera i tangible. En 

primer lloc vam tenir el privilegi de ser instruïdes per la 

Cristina Simarro, 

EN PROFUNDITAT

La creació d’un espai Tinkering a la nostra escola

“El programa Magnet  

ens ha permès indagar  

en el mètode científic”



especialista en espais tinkering en educació STEAM i 

assessora de l’espai Creactivity al Cosmocaixa. Així vam 

aprendre la relació que existeix entre STEAM i el moviment 

maker i com podem adaptar aquesta metodologia a la 

nostra escola. Durant vàries sessions vam incidir en 

els models científics i les possibilitats d’aprofundir-hi 

mitjançant l’experimentació, la manipulació i l’observació 

en un espai tinkering. Gràcies a aquesta formació vam 

podem analitzar amb el claustre de mestres en què 

consisteix la filosofia learning by doing (aprenent fent) 

i així poder construir un discurs col·lectiu com a escola.

Durant aquest curs hem estat dissenyant l’estructura de 

l’espai acompanyades per l’assessorament de fusters del 

Cosmocaixa i d’altres especialistes que ens va propor-

cionar el Magnet. Vam dissenyar aquests quatre espais: 

l’ambient d’engranatges, l’ambient del pinball, l’ambient 

del vent i l’ambient de la llum i l’ombra. Degut a alguns 

imprevistos, el muntatge de la sala es va allargar en el 

temps, però tot i això al mes de març vam poder obrir la 

sala als infants de l’escola. En aquest primer contacte vam 

proporcionar-los tot el material que teníem disponible 

obrint-nos a la possibilitat que s’esdevingués una crea-

ció lliure i autònoma. La gran sorpresa va ser observar 

com les noves 

generacions flueixen sense por en la cultura de fer 

aprenent dels seus errors de forma natural i creant co-

neixement en equip.

Les famílies es van mostrar molt encuriosides des del primer 

moment per aquest nou projecte mostrant-nos les seves ganes 

d’endinsar-se-hi i participar-hi. 

Degut a les circumstàncies viscudes aquests darrers me-

sos, la inauguració de l’espai ha quedat postergada per al 

curs vinent. 

En definitiva creiem que l’espai tinkering proporcionarà 

eines al nostre alumnat per tal que desenvolupin pro-

jectes innovadors integrant la diversitat de disciplines, 

potenciant la col·laboració i posant el valor un aprenen-

tatge pràctic.

Júlia Garcia Hernández

Secretària de l’Escola Miralletes

Aquest article ha estat publicat al web del Consorci d’Edu-

cació el 18/6/2020 (https://bloc.edubcn.cat) i també al 

Butlletí Magnet de l’Institut Bofill el 29 de juny del 2020

(https://magnet.cat/espai-tinkering-escola-miralletes/)

“S’han dissenyat quatre  

espais: engranatges,  

pinball, vent i llum i ombra”

“L’espai tinkering  

proporcionarà eines  

a l’alumnat de Miralletes”



David Laín, titellaire

Aquest cop entrevistem en David Laín, el nostre 
titellaire del confinament! Que ens va ajudar a petits 
i grans passar aquelles nits primeres on ens sentíem 
espantats, sols i avorrits! Doncs aquí va, amb el 
nostre agraïment més sincer!

Em dic David Laín i Devant, sóc un home vell però feliç de ser-ho. 

Vaig néixer a Barcelona el 15 de maig de 1954, per tant tinc 66 anys.  

Tinc la immensa fortuna de ser l’avi de la Lluna, que ja està 

fent 1er d’Eso, i que va ser 

alumne de la vostra escola 

fins el curs passat, i del Saó 

de 5é de l’escola Miralletes.

Soc titellaire des de fa 

43 anys, i encara em fa 

molta il·lusió actuar per 

tot arreu,  i inventar-me 

històries i espectacles per 

representar-los pel món.

Vaig estudiar magisteri i 

durant tres anys vaig fer de 

mestre a l’escola Sagrada 

Família i a l’escola Barrufet, 

però un dia vaig descobrir 

que volia ser  titellaire, vaig 

anar a l’Institut del Teatre 

a l’Escola de Titelles per 

aprendre a construir i a fer 

anar els titelles i des del maig 

de l’any 1978 fins ara no he parat de fer aquest ofici, que per a 

mi és el millor del món.

A què t’agradava jugar? Vaig viure fins els 21 anys a la plaça 

del  Pes de la Palla a la frontera entre l’antic Barri Xino (avui 

Raval) i el Barri de Sant Antoni (Eixample), per tant de petit 

jugava al carrer a pilota o a guerres de pistoles de ganxos, i per 

Sant Joan fèiem fogueres al mig de la plaça !

Tenia un amic invisible que es deia Lluís i amb ell imaginava que 

teníem  aventures i sempre en sortíem triomfants.  Jugava amb 

una cinta de color verd fosc molt llarga, amb ella dibuixava al 

terra  coets, vaixells, o qualsevol altra cosa i el meu amic invisible 

el Lluís i jo hi jugàvem moltes estones.

Què et fa riure?  Em fan riure moltes persones que es pensen 

molt sàvies i de veritat són més “tontes” que un sabatot.  També els 

bons acudits, els jocs de paraules, i  les pessigolles, naturalment!

Què et fa plorar? Les injustícies, com per exemple que facin 

fora de casa seva alguna persona quan no pot pagar els lloguers 

tant abusius que es cobren.  També m’emociono molt fàcilment 

amb una cançó, un poema, una carícia, o només recordant 

amigues i amics que ja no veuré mai més.

Què et fa enfadar? M’enfado quan veig que la gent només 

pensa en ella mateixa, en guanyar més i més diners, en tenir 

més i més coses, i no li importa si per això fa mal a d’altres 

persones o deixa el planeta fet una porqueria. 

Un lloc on viatjar.... Abans 

m’agradava anar a llocs ben 

lluny per conèixer països 

exòtics, ara crec que és millor 

pel bé de tota la humanitat, 

per no contaminar amb el 

combustible dels avions,  

anar a llocs més propers 

i si pot ser en tren molt 

millor que no fa tant malbé 

l’atmosfera. Un racó que 

m’agrada molt és el Cap de 

Creus, perquè m’agrada 

molt el mar.

Un personatge 
històric? M’hauria  

agradat molt conèixer 

la primera persona que 

va pintar en les parets 

d‘ una cova, parlar amb 

ella i preguntar-li perquè pintava aquelles escenes de caceres o 

de danses a les parets de la cova on vivien.

Un personatge de ficció? De petit m’agradava molt 

Superman, però si ara pogués conèixer un personatge de ficció 

triaria anar a fer un cafè amb alguna bruixa de conte, estic segur 

que descobriria que no és pas una mala dona si no una dona 

sabia i amb moltes coses per explicar.

Un color... El colors m’agraden tots, però si he de triar-ne un 

potser el verd es dels que més m’agraden, però curiosament no 

he tingut mai cap camisa o jersei d’aquest color.         →→
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→→   Una olor... Quan era petit m’agradava ensumar l’olor de 

benzina de la moto del meu pare, ara ja no m’agrada, prefereixo 

l’olor de la xocolata desfeta, o el delicat aroma de l’espígol.

Una cançó... M’agraden moltes cançons, la música i cantar, triar 

una sola cançó és difícil, però com que en demaneu una, doncs 

qualsevol que canti la Maria del Mar Bonet. Segur que quasi ningú 

de vosaltres la coneix. Us confessaré un secret: des de sempre he 

estat enamorat d’aquesta cantant i de la seva manera de cantar.

Una pel·lícula... Des que era molt petit les pel·lícules de 

Charlot m’han agradat molt, una de les que més m’ha agradat 

es diu El Gran Dictador. Parla de que la gent no s’ha de barallar i 

que no hi ha cap persona que valgui més que un altra. Quan veig 

aquesta pel·lícula m’emociono molt. 

Un llibre.... M’agrada molt llegir i llegeixo des de ben petit, però 

si voleu que us digui un llibre, qualsevol dels que va escriure Jules 

Verne, per triar-ne un Vint-mil llegües de viatge submarí, perquè 

barreja dues coses que m’agraden molt: les aventures i el mar.

Un desig per Miralletes... El meu desig per la gent de l’escola 

Miralletes, i per tot el món també, és que ben aviat pugueu 

tornar a fer la vida d’abans sense mascaretes i que us pugueu 

abraçar i jugar sense cap por d’aquest “bitxo” maleït que tant 

ens està fent patir i que la gent que està investigant trobi un 

remei per aquest mal tan refotut.

Però sobretot que les nenes els nens, i la gent gran també, 

sigueu felices a més no poder !!!!

Muntsa Casacuberta, mare de 1r i 6è

A la classe de 5è hem estat fent memòria sobre els nostres inicis 

en el món de la lectura i cadascú recorda com va començar a llegir 

de maneres ben diferents. Algú recorda fer primer curs i aprendre 

a llegir paraules, i amb les paraules descobrir coses noves i molt 

interessants. Algú altre recorda la seva mare llegint-li un conte, 

altres recorden començar a llegir al seu país d’origen amb un altre 

idioma, alguns altres recorden descobrir paraules, com si fos un 

joc i altres ho recorden com una tasca ben difícil. 

També hem recordat els llibres 

amb els que vam començar a 

llegir. Com eren? Alguns alumnes 

recorden llibres de coneixements, 

altres recorden llibres com ara la 

Bíblia per a nens i nenes i altres 

recorden llegir les seves primeres 

paraules per poder orientar-se 

en un plànol del zoo o per poder 

seguir una recepta de cuina. I 

recordem amb qui estàvem? 

doncs amb les mares, els 

pares, les àvies, germans grans, 

cangurs... Molts recorden qui 

estava al seu costat acompanyant aquests moments.

I ara que ja som una mica més experts, què creieu que ens cal per 

aprendre a llegir? Aquesta pregunta ens ha portat a pensar una 

mica més. Tots i totes han estat d’acord que cal aprendre les lletres, 

cal llegir les paraules i cal entendre el que es llegeix. Per fer-ho cal 

recordar allò que has llegit, si no, no pots entendre les històries, 

però també cal imaginació per pensar què vindrà o per pensar allò 

que llegeixes “dins el teu cap”. Que algú et llegeixi també et pot 

ajudar molt a aprendre’n, ha afegit algú. Altres també han tingut 

ben clar que escriure pot ajudar a llegir millor. I llegir ens ajuda a 

escriure? Creiem que sí, que una cosa ajuda l’altra!

I ara? Què us agrada llegir? A aquesta pregunta tots i totes s’han 

animat a dir el seu gènere preferit: còmics, intriga, por, històries 

que facin gràcia, amb dibuixos… I hem vist que la majoria tenim 

gustos ben diferents a l’hora de triar un llibre. 

Finalment també hem preguntat: per a què ens 

serveix llegir?

La primer resposta ha estat ben 

clara i decidida: “perquè ho faràs 

servir tota la vida; en els carrers, 

quan busquis una adreça...” Llegir 

és útil i pots seguir millorant la 

lectura cada dia. També hem 

tingut clar que ens serveix per 

saber coses noves, per aprendre a 

escriure millor i per comunicar-se.

A vegades també et pot servir per 

no avorrir-te, ha dit algú, quan no 

tens coses a fer sempre pots llegir. 

I algú més ha afegit que et serveix 

per imaginar i divertir-te.

Ens adonem de com n’és d’important el moment en què aprens a 

llegir i pensem amb els nens i les nenes de primer. Aquest any no 

els podrem fer de padrins de lectura, com ho fèiem els altres anys, 

però els hi podem explicar un conte a distància!

Marta Boix i Dolors Jiménez, mestres de 5è 

A DEBAT

I tu, recordes quan vas començar a llegir?



RACÓ DE LA CREATIVITAT

La sortida de l’escola al carrer
Minahil (1r): Una ciutat amb animals lliures

Gielenna (2n): Columpi

Ariadna (3r): Jocs al carrer

Leo (4t)

Pepa (P5): La fira

Misha (P4): Tots al parc!

Amb la col·laboració de



Precisions

Falten exactament 4 minuts i 35 segons per les 9 del matí.  

Una nena de 6 anys, 4 mesos i 8 dies, 23 kg de pes i 1m 12 

cm d’alçada, vestida amb una faldilla texana que acaba 5 

cm. per sobre del seus genolls, espera que s’obri la porta 

de la seva nova escola, al carrer Indústria 255. L’Edifici de 4 

plantes té unes dimensions de 15 x 20 x 8m i compta amb 

47 esglaons des del carrer fins al terrat. La porta d’accés es 

composa de 3 cossos de 2m i 65 cm, que junts representen 

7m i 95 cm. de longitud. Un individu d’1m 74cm d’alçada, 

que ocupa el càrrec de conserge de l’escola, procedeix a 

l’obertura del centre a les 8h 59min i 50 segons. 15 segons 

abans ha sonat una alarma que mesura 35 decibels, potent 

malgrat no supera el so de carrer de 70 decibels. Juntament 

amb la nena s’esperen 95 criatures més, pendents de pujar 

a les respectives aules. L’ascens dels infants per les escales 

de l’escola es fa a una velocitat mitjana de 3,3 metres per 

segon. Petjat el 5è esglaó, la protagonista ensopega i es fa 

un hematoma entre la tíbia i el peroné de 4 cm de diàmetre. 

Dos nens i una nena també de 6 anys i 19, 25 i 22 kg 

respectivament, l’ajuden a aixecar. Passats 120 minuts, tots 

quatre infants desenvolupen una relació afectiva basada en 

la simpatia, l’afecte i l’empatia. 

Fi de la història (aquesta lectura té una durada d’1 minut, 40 

segons i 79 mil·lèsimes de segon).

MIL I UNA HISTÒRIES

Carolina (6è): Òscar, estem motivats!

Elia (P3): La mama es columpia amb 2 globus

Loran (5è): Òscar, estem motivats!



ENTRETENIMENTS
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Completa el codi secret per entrar a la piràmide
(pista: va de sumes!)

Quin rellotge marca l’hora exacta si un va cinc minuts
endarrerit, un va cinc minuts avançat i un altre quinze

minuts avançat.



1 4 52
6 6

15

58

Completa el codi secret per entrar a la piràmide
(pista: va de sumes!)

Quin rellotge marca l’hora exacta si un va cinc minuts
endarrerit, un va cinc minuts avançat i un altre quinze

minuts avançat.



Xino-Xano Associació de Lleure participem al programa  pilot 

“Menjadors més sans i sostenibles”, amb el qual durant aquest 

curs escolar s’adaptaran els menús escolars a la nova guia 

L’Alimentació saludable en l’etapa escolar. Guia per a famílies i 

escoles, elaborada l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Aquesta guia té com a novetat que no només aporta 

recomanacions de com han de ser els menús escolars, sinó que 

parla de l’alimentació global dels infants durant tot el dia: aquí 

és on les famílies teniu un pes molt important.

Xino Xano us convidarà a una reunió virtual abans de finalitzar 

el trimestre on hi serà present la nostra dietista, i així podreu 

resoldre tots els dubtes que us generi la guia.

Sabeu que els àpats diaris que fan els nens i nenes a l’espai 

de menjador únicament representen el 10% dels menjars que 

realitzen durant els 365 dies de l’any? Per aquest motiu la guia 

posa molt èmfasi en com han de ser els esmorzars, berenars 

i sopars. Aquí us deixem un petit resum de com han de ser 

els àpats del dia a l’alimentació dels infants i que es poden 

extrapolar a tota la família.

Els esmorzars 
És molt recomanable esmorzar a casa abans d’anar a l’escola, ja 

que venim d’un llarg període de dejú (durant tota la nit). 

Normalment l’esmorzar es reparteix en el que es fa a casa 

i l’esmorzar de mig matí, que és el que els infants realitzen a 

l’escola.

L’esmorzar ha d’incloure: farinacis (pa, torrades, cereals; millor 

si són integrals), làctics (llet, iogurt natural i ocasionalment 

formatge tendre, fresc o begudes vegetals) i fruita fresca. 

El dinar
L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha proposat uns canvis 

en els menús escolars per tal de que les escoles introdueixin 

aquestes modificacions amb l’objectiu de que els menús 

escolars, a més de ser sans, siguin sostenibles i respectuosos. 

D’aquesta forma es promou una alimentació més sostenible i 

que tingui en compte la pagesia local, el producte de temporada 

i la proximitat. 

Es fomenta el producte ecològic, tot i que cada cop més es parla 

de treballar el consum de proximitat i amb residu 0. Es dóna 

molta importància a quina és la petjada ecològica que implica 

el conreu o la cria dels aliments que després es consumiran al 

menjador escolar.

ESCOLA SOSTENIBLE

L’alimentació saludable a l’escola Miralletes



Les principals modificacions que s’han introduït en aquests 

menús són: 

• Ha d’haver-hi una bona adequació a les racions 

recomanades dels primers plats, procurant oferir: 1 dia 

pasta, 1 dia arròs, 1-2 dies verdures i hortalisses i 1-2 dies 

llegums.

• La novetat més destacada (potser ja us han informat a 

casa  els nens i les nenes): dos dies mínim a la setmana 

el segon plat ha de ser a base de proteïna vegetal 

(principalment llegums) sense carn ni peix; d’aquesta 

forma es redueix el consum de peix a un dia a la setmana 

i de carn a 6 dies al mes. Aquest canvi potser és el més 

costos per als infants actualment, perquè ho veuen com 

2 primers plats; a poc a poc es van acostumant a aquesta 

modificació del menú.

• Presència de proteïna animal (carn vermella, carn blanca, 

ous i peix) només als segons plats del menú i durant com 

a màxim 3 dies a la setmana.

• Presència al menú de 3-4 dies d’amanida com a guarnició.

• Les postres han de ser preferiblement fruita fresca 4 cops 

a la setmana i 1 cop a la setmana iogurt.

• Durant el curs escolar s’anirà introduint las pasta integral 

i s’augmentaran els dies de consum de pa integral.

El berenar
A mitja tarda, coincidint amb la sortida de l’escola, es pot 

aprofitar per fer un petit àpat. Per berenar es poden oferir 

aliments diferents, prioritzant la fruita fresca, la fruita seca, els 

farinacis integrals i els làctics sense ensucrar.

La guia preveu idees per berenars que us poden ser molt útils a 

les famílies.

El sopar
L’estructura del sopar és la mateixa que la del dinar, encara que 

l’aportació energètica ha de ser inferior a la de l’àpat del migdia 

i la seva preparació ha de ser més lleugera.

Com podeu observar als exemples, les elaboracions dels sopars 

es realitzen d’aquesta forma per tal de que les digestions no 

siguin pesades abans d’anar a dormir.

Núria Canillas, coordinadora de Xino-Xano



Qui és Quart

Hola som 4t, som 18 nens i nenes que ens agrada 
jugar a lego, dibuixar, els jocs de taula, els esports 
i sobretot el pati. Treballem en equip, compartim i 
intentem ser millors cada dia. Ens agrada l’Art, els 
reptes i investigar coses molt curioses i divertides, 
llegir i aprendre coses noves. 
La nostra xarxa d’ara és sobre l’Univers, però 
l’última xarxa va ser construir el vaixell del viatge de 
4t. El vaixell el vam fer amb cartró gran, pintura de 
color vermell, decoració i una bandera del logo de 
l’escola amb un Among Us perquè a tots ens agrada 
jugar.
Aquesta setmana va venir un nen nou! Es diu Fausto 
i té 9 anys. El nen ve d’ARGENTINA  i tots som amics. 
Aquesta Escola és la MILLOR. 
Adéu!

Redactores: Angeles, Hafsa, Ona i Alejandra

 

ESCOLA MIRALLETES: 4t CURS



L’escola dels nostres avis

El dret a l’educació és un dels drets humans essencials reconegut 

en la Declaració Universal de Drets Humans proclamada per 

l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1948. 

El camí que ens ha portat a l’escola actual ha sigut molt llarg i 

ha estat ple de desigualtats i injustícies. En l’antiguitat clàssica 

i en l’edat mitjana l’educació era un luxe exclusiu de les classes 

benestants. No és fins el segle XVIII que a l’estat de Prússia (actual 

Alemanya) apareix per primera vegada a la història l’obligatorietat 

escolar com a base d’un sistema educatiu depenent de l’estat. 

Neix, doncs, el concepte d’educació pública i obligatòria. Aquest 

model es va anar expandint a nivell internacional. A Espanya, 

la primera llei educativa 

integral (coneguda com a 

Llei Moyano) data de 1857. 

Fa poc més de 150 anys.

En aquests 150 anys 

d’història de l’escola hi ha 

hagut molts canvis i avui 

us vull explicar la “història 

escolar” de l’àvia d’una de 

les alumnes de la nostra 

escola, per a què veiem 

com han canviat les coses 

en els darrers 50 anys.

La Rosa va nèixer l’any 

1956 a Cervera, un poble en el que hi vivien unes 5.500 

persones. Llavors, a moltes cases la mare era mestressa de casa 

o en la mateixa casa hi vivien els avis, així que podien cuidar els 

infants i això feia que els nens comencessin a anar a l’escola una 

mica més tard que ara.

Als 5 anys va començar a estudiar a “Les Escoles”, que és com 

es deia l’única escola pública i gratuïta que hi havia al poble. 

A “Les Escoles” els nens i nenes de pàrvuls (de 3 a 5 anys) 

estaven barrejats en una sola classe. Allà hi va estudiar un any 

amb (encara se’n recorda del nom) la senyoreta Nati, que era 

molt afectuosa, i que li va ensenyar a llegir i escriure. La darrera 

frase del llibre, la que marcava que havies après a llegir era: “Mi 

ranita canta, mi ranita juega, mi ranita tiene camisa de seda.” És 

una frase que la Rosa diu que mai oblidarà.

Tant a l’escola pública, com a la resta de centres d’ensenyament 

de Cervera que eren privats, a partir dels 6 anys nens i nenes 

estudiaven per separat (no compartien ni pati). Els tres centres 

privats que hi havia eren: un de laic per a nens (la Mútua escolar) 

i dos de religiosos que la gent en deia col·legis: els capellans 

portaven el col·legi de nens, que es deia Padres Claretianos, i 

les monges el col·legi de nenes, l’escola Sagrada Família. Quan 

la Rosa va fer 6 anys, els seus pares van decidir que estudiés en 

aquest darrer, perquè volien que tingués una formació religiosa 

més intensa. 

En aquella època totes les classes es feien en castellà i les 

professores cridaven les nenes pel cognom i els parlaven de 

vostè. Algunes de les assignatures que estudiaven eren: Religió, 

Música, Gimnàsia, Labor, Matemàtiques, Gramàtica, Geografia, 

Història, Ciències Naturals, Francès, Llatí... (Nenes i nens no 

estudiaven exactament les mateixes assignatures.) 

Tot el sistema educatiu fomentava la competició (en el mal 

sentit de la paraula) i creava moltes discriminacions. 

Cada mes els donaven 

les notes (del 0 al 10) per 

a què les ensenyessin 

als pares. També els 

puntuaven la puntualitat, 

l’ordre i la neteja i la 

conducta. Cada nena 

tenia un carnet de cartró i 

quan feies alguna cosa mal 

feta les mestres li feien un 

forat (un taladro en deien), 

o hi escrivien una lletra 

M (de menció) quan feies 

alguna cosa bé. La Rosa ens 

ha confessat que totes les nenes s’havien ideat maneres de fer 

trampes i intentar dissimular els forats o havien après a imitar 

la M de les diferents monges. També existia un quadre d’honor, 

on cada trimestre apareixia la que es considerava la millor de 

cada classe. Quan ho eres, et penjaven una banda que portaves 

posada alguns dies (tant a l’escola com pel carrer).

Amb tot, la Rosa en té molt bon record de la seva època escolar: 

li agradava molt aprendre coses noves i al pati s’ho passava molt 

bé: tenien gronxadors i jugaven a pilota, a saltar a corda, a les 

gomes, a bàsquet i xerrava molt amb totes les amigues.

La Rosa va estudiar a l’escola Sagrada Família de Cervera fins als 

15 anys. Després va marxar a Barcelona a estudiar. No va ser fins 

el COU (curs que es feia abans d’entrar a la universitat) que va 

anar a un centre mixt (nois i noies en la mateixa classe). 

Us animem a que pregunteu als vostres avis i àvies, segur que 

us expliquen històries fantàstiques de quan anaven a l’escola.

Anna Solanas, mare de la Pepa de P5

CULTURES DEL MÓN



CASTANYADA I HALLOWEEN 2020



Estimats  Miralletrers: m’han demanat que us expliqui un conte. 

I com que a la revista ja surt el millor contacontes, i a més és dels 

nostres (el David), doncs això m’ha inspirat.

Us explicaré la historia d’una escola petita que, a poc a poc i 

gràcies a la feina de mares, pares, docents i monitors, va anar 

millorant. Generacions de nens i nenes van passar per ella i en 

aquell moment  tothom va aportar el seu granet de sorra per fer 

una escola millor.

I ens va tocar el temps a nosaltres (ja no us puc enganyar més, 

parlo de Miralletes). I vam analitzar els problemes que encara 

teníem, i vam pensar que l’escola seria molt més bonica, molt 

més segura, si es pacificava el seu entorn. 

Què vol dir, això? Això vol dir que circulin menys cotxes 

al voltant de la nostra escola, i els que passin, que ho facin 

a baixa velocitat (30 km/h). Per tant  que no hi hagi tanta 

contaminació. Poder tenir, en definitiva, més espai per a les 

persones (ampliant les voreres, per exemple) i que els cotxes 

siguin menys importants.

I un dia van trucar de l’Ajuntament. Deien que parlaven de 

part del programa Protegim les Escoles. Ens van dir que volien 

parlar amb nosaltres (AFA i Escola) del tema. Ens vam posar 

molt contents. Per fi algú important pensava en la nostra petita 

escola i l’escoltava! 

I vet aquí que la historia deixa de ser un conte i passa a la vida 

real, on els finals feliços no son l’habitual. Vam preparar una 

proposta conjunta amb altres escoles del barri (els nostres veïns 

de l'institut Broggi i de l’escola Balmanya), bastant ambiciosa, 

traient carrils de circulació, ampliant voreres davant l’escola…

(mireu el dibuix).

Tanmateix, la proposta de l’Ajuntament era NO FER RES, no hi 

havia proposta i quedava tot com estava. A la fi , i després d’una 

reunió rocambolesca (deures: busqueu qui era Rocambole) 

vam aconseguir que la tanca de davant l’escola fos més llarga  

 

i més alta, i que fessin

un semàfor davant la porta de l’escola   per a què la gent no 

travessés el carrer malament (ai, ai, ai...). També vam aconseguir 

promeses de que això, en el futur llunyà, potser  podria canviar, 

però que en la actualitat no es podien reduir carrils de circulació 

ni al carrers Indústria ni al Pare Claret, les vies que envolten 

l’escola.

Nosaltres com a AFA no podem permetre que l’escola 

Miralletes quedi fora un altre cop dels canvis i millores que 

està experimentant la ciutat de Barcelona. Volem que la nostra 

escola participi de tot això. És evident (només s’ha de veure l’estat 

lamentable del parc de Miralletes) la progressiva degradació del 

nostre entorn. Ens mereixem més, molt més, i així ho farem sentir 

a qui vulgui escoltar-nos en pròximes mobilitzacions i protestes.

Estimats Miralletrers, hem de lluitar pel nostre futur. El premi 

s’ho val: la salut i el benestar dels nostres fills i filles!!!

Més informació: Visiteu el web de l'Ajuntament de 

Barcelona i compareu la realitat amb la ficció: https://

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-

per-que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles.

Visiteu també el Twitter @afamiralletes per estar al dia.

Eduardo Muñoz. Pare de 1r i 6è. Comissió reivindicativa AFA

ACTUALITAT

La pacificació dels entorns escolars: 'el cuento de nunca acabar'



Revista Petit Sàpiens
Una revista pensada es-

pecialment per als joves 

lectors i lectores. Amb re-

portatges il·lustrats pels 

millors artistes del país, 

còmics i passatemps. Sub-

mergiu-vos cada mes en 

un món ple de sorpre-

ses i coneixement!     

www.petitsapiens.cat

Circ Raluy Legacy i l’espectacle TODO (LO)CURA
Un xou ple d'optimisme, moltes rialles i sobretot números de 

risc que segur que deixaran amb la boca oberta a més d'una per-

sona. La funció dura 

una hora i mitja i es 

prendran totes les 

mesures de segu-

retat. 

Dates i lloc: Del 18 

de desembre al 28 

de febrer al Port 

Vell de Barcelona.

Horaris i preus:   

https://circoraluy.

com

Visita al Park Güell 
El Parc Güell és un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona 

que es va començar a construir l’any 1900 i va ser declarat Patri-

moni Mundial de la UNESCO l’any 1984. El seu arquitecte, Anto-

ni Gaudí, el va dissenyar per encàrrec d’Eusebi Güell, pensant en 

un espai residencial per a famílies benestants. Però a partir dels 

anys 60 va ser donat a l’ajuntament de Barcelona i va esdevenir 

un parc públic ple d’espais emblemàtics, com la plaça de la Na-

tura, els jardins d’Àustria, la sala Hipòstila i l’escalinata del drac. 

Horari: diàriament de 9.30 a 17.30h. Entrada: Gratuït per a 

qualsevol persona (adults i menors) que disposi del carnet de 

la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. https://

parkguell.barcelona/ca/planifica-la-teva-visita/planols-serveis.

Exposició: Activistes per la vida
El fotoperiodista Gervasio Sánchez ens mostra les cares i les 

veus de desenes d’activistes pels drets humans i el medi am-

bient amenaçats de mort a Guatemala i Hondures. Homes i do-

nes que protegeixen la natura pel bé de les seves comunitats i de 

la humanitat sense por d’enfrontar-se a poders polítics i econò-

mics corruptes i criminals. Lloc: Arts Santa Mònica, La Rambla 

7, Ciutat Vella. Metro: L3 - Drassanes. Horari: de 10 a 20h, diu-

menges i festius de 10 a 19h.  Tancat els dilluns. Entrada gratuïta.

El nostre agraïment a totes les persones que de manera 

desinteressada han fet possible aquest nou número del 

Miralletres. Bon any 2021! 

Redacció, disseny i maquetació
Muntsa Casacuberta, mare de 1r i 6è

Joan Costa, pare d'en Lluc de 4t

José L. Herrera, pare d'en Biel de 3r

Roser Rodríguez Carreras, mare d'en Biel de 6è i n'Adrià de P5

Anna Solanas i Marc Riba, pares de na Pepa de P5

POTSER T'INTERESSA...

Blog: afamiralletes.wordpress.com
Twitter: @afamiralletes
afa.miralletes@gmail.com
c/ Indústria 255. 08041 Barcelona

estudi de dansa - www.dinamicaballet.com
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