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Volem celebrar que aquest curs 2020 – 2021 s'acaba. Entre 
tots hem fet possible que mascaretes, distàncies i grups 
bombolles no ens esguerressin el dia a dia. Felicitem-nos! I 
celebrem-ho cantant i ballant! Celebrem-ho amb MÚSICA! 
Perquè la música és el llenguatge universal dels éssers 
humans: no es coneix cap cultura que no l'utilitzi. I és un 
llenguatge que entenem a totes les edats. La música ens 

ajuda a transmetre i entendre sentiments i emocions, la 
música ens ajuda a millorar el nostre estat d'ànim i a les 
aules permet la integració dels nens i nenes, siguin com 
siguin i vinguin d’on vinguin, fent-nos conèixer el nostre 
propi folklore i participar en el dels altres. Així doncs, 
gaudiu amb les orelles ben obertes d'aquest Miralletres 
dedicat a la MÚSICA!



La música, juntament amb tot el que es treballa a 
l´escola, pretén que els nens i les nenes coneguin el 
món que els envolta i tinguin el màxim d’experiències 
positives que els facin estimar la seva societat i la 
millorin.

Abans de parlar, o fins i tot de fer gestos o expressions de 

cara, el nadó ja és capaç d’escoltar música. Més en-

davant, a l’Escola Bressol o 

a l’Etapa de Petits, la cançó 

representa una part impor-

tant de l´educació. 

A través de les cançons els 

nens i les nenes juguen, inte-

gren rutines, ballen, toquen  

instruments improvisant, 

creen, dramatitzen, aprenen 

històries i s´emocionen. Apre-

nen les cançons imitant la per-

sona que les ensenya, amb la 

qual cosa estan treballant la 

veu, l´oïda, l´afinació i el ritme. 

L´audició de petits fragments 

musicals els educa en la discriminació de sons i instru-

ments i també els permet reconèixer melodies curtes que 

integren en la seva memòria i en la seva emotivitat. Totes 

aquestes experiències les tenen juntament amb els altres 

companys  i companyes però cadascú les integra i inter-

preta segons la pròpia manera de ser.

Els/les alumnes van creixent i el grau d’assimilació dels 

diferents aspectes de la música també. D’aquesta manera 

ja poden representar els diferents elements amb el llen-

guatge propi de la música, és a dir, mitjançant les notes, 

el pentagrama, signes d’expressió, entendre aquell frag-

ment musical que han escoltat, etc. L’infant interacciona 

entre els seus iguals i el permet 

tenir el sentiment de pertinença a un grup que fa música 

i, per tant, aprèn a intervenir al moment que té assignat, 

a saber esperar, a escoltar, seguir el ritme... I el més im-

portant: gaudir de fer música plegats, on cadascun d’ells 

i elles és una part imprescindible.

De grans, alguns nens i nenes 

potser seran músics professio-

nals, d’altres potser compa-

ginaran una altra feina amb 

l´activitat musical, o seran 

grans aficionats —o no tant— 

o simplement l´utilitzaran en 

moments de diversió. Però 

desitjo que tots, a la seva 

manera, apreciïn la música i 

la gaudeixin.

Clara Comelles

Mestra de música 

de la nostra escola

EN PROFUNDITAT

La música a l'escola



Ricky, del grup Xiula

En aquesta ocasió hem entrevistat el RICKY del 
grup XIULA. No vam poder parlar-hi personalment, 
perquè ell i els seus companys de Xiula estaven fent 
concerts escolars i era difícil coincidir. Llavors, a 
través de l’Òscar de Xino-Xano, li vam fer arribar les 
preguntes, ell es va gravar i enviar les respostes en 
un vídeo. Moltes gràcies Òscar per la teva ajuda i 
moltes gràcies Ricky de Xiula per les teves respostes. 
Ens han encantat!

On vas néixer? Jo vaig néixer a Barcelona...  en un hospital.

Què volies ser de petit? Primer bomber, segon veterinari i 

després actor de teatre... o sigui, cap de les tres!!

A què t’agradava jugar? M’encantava jugar amb ninos i muntar 

les meves històries. A vegades eren els clicks de Playmobil i altres 

uns ninos més violents, 

que després vaig anar 

abandonant, anomenats 

Gijou.

Què vas estudiar? 

Primer vaig estudiar 

una carrera que es 

deia Enginyeria tècnica 

d’electrònica industrial. 

I quan la vaig acabar, 

i després d’uns anys 

de no dedicar-m’hi, 

vaig estudiar Educació 

social, que és una carrera 

bastant més bonica.

Què et fa riure? Em fa riure molt quan veig que les altres 

persones tenen atacs de riure, és una cosa que em parteix 

completament.

Què et fa plorar? Doncs ploro bastant fàcilment per moltes 

coses, a vegades amb pel·lícules, una música en concret, 

situacions on veig persones indefenses o vulnerables...  em 

provoca bastant el plor.

Què et fa enfadar? La injustícia, sóc bastant justicier i em posa 

bastant nerviós i de mal humor.

Un lloc on viatjar? L’Índia, sempre! És el meu país preferit on 

viatjar, hi he estat unes 8 vegades, i sempre tinc ganes de tornar-hi.

Un personatge històric? La mare Teresa de Calcuta, que 

treballava justament a la ciutat de Calcuta, a l’Índia.  Sempre 

ajudava a les persones que estaven en pitjor situació. Fins i tot 

a les que no tenien esperança i anaven a morir-se, procurava 

que tinguessin una mort digna i un acompanyament en els seus 

últims dies.

Un personatge de ficció? El Han Solo, un personatge de La 

guerra de les galàxies (Star Wars). M’agrada molt el sarcasme 

que desprèn. 

Un color? El taronja.

Una olor? L’olor d’orenga, aquesta herba que em recorda les 

pizzes i alhora té una cosa natural que m’agrada molt. 

Una cançó? November Rain dels Guns N' Roses... molt potent!

Una pel·lícula? Amadeus, sobre la vida del músic Wolfgang 

Amadeus Mozart, molt interessant.

Un record d’algun concert a l’escola Miralletes? Uns 

quants, perquè hem tocat unes quantes vegades a l’escola i els 

carnestoltes que passem allà són indescriptibles, ens encanta la 

festa que porteu els alumnes de Miralletes, sempre!

Com valores l’experiència de 
composar i gravar 
amb l’alumnat de 
5è i 6è de l’escola 
la cançó Viatges pel 
mirall?
Doncs ens va agradar... 

Pensem que la 

situació inicial era molt 

desfavorable perquè 

havíem d’estar amb dos 

grups que no es podien 

barrejar, cinquè i sisè, 

en un pati amb mala 

sonoritat i amb les mascaretes... Vull dir que va ser un inici 

molt difícil, però hi va haver un moment on es va “fer un clic” i 

van començar a sortir coses molt interessants. I això va fer que 

després, a l’hora d’escriure, tot fos molt més fàcil, més fluid. Ha 

estat una experiència molt enriquidora. 

Com va sorgir el projecte de vídeo-clip Joves per a la 
transformació social? Doncs va ser una proposta que ens va 

fer Fundesplai, sabent que nosaltres acostumem a participar 

en aquest tipus de projectes, amb nens i nenes, nois i noies. 

A nosaltres ens encantava, i està centrat en un tema tant 

interessant com la migració. 

Teniu bon rotllo amb la gent de Xino-Xano? La gent de Xino-

Xano?? O sigui, increïble! Ens truquem pràcticament cada setmana 

i ens enviem Whatsapp de tant en tant a veure com estem.     →→

ENTREVISTA



La música, és una ciència o és art?

En temps de l'Antiga Grècia, la Música es considerava una 

expressió artística de les Matemàtiques i s'estudiava i 

analitzava lligada a l'Astrologia, i en l'Edat Mitjana la Música 

era considerada una ciència més i el seu estudi estava agrupat 

amb l'Aritmètica, la Geometria i l'Astronomia. 

De fet, en l'actualitat, existeix a Catalunya una doble 

titulació universitària 

de Matemàtiques i 

Música (que ofereixen 

conjuntament la 

Universitat Politècnica 

i l'Escola Superior de 

Música de Catalunya).

Perquè si ens hi fixem, la 

part expressiva i emotiva 

de la Música fa servir 

relacions matemàtiques. 

Els seus tres elements 

bàsics (melodia, 

harmonia i ritme) i 

els seus paràmetres 

fonamentals (alçada -greu 

o agut-, durada, intensitat 

i timbre) es defineixen 

numèricament, hi ha 

12 notes per octava, els 

compassos són de 3/4, 4/4 

o 7/8, el pentagrama té 5 

línies, anem amunt i avall de l'escala musical...

I també hi ha Matemàtiques i Física en el disseny i construcció 

dels instruments musicals: en els instruments de corda és la 

longitud de la corda (juntament amb el gruix) la que dóna 

una nota determinada, en els instruments de percussió el 

volum de les plaques o caixes de ressonància són els que 

donen les afinacions, en els instruments de vent, és el volum 

de la columna d'aire que fa vibrar una llengüeta el que dóna 

el so. S'aconsegueix augmentar o disminuir aquesta columna 

mitjançant forats o claus en diferents llocs de l'instrument. 

Si la Música té tantes Matemàtiques amagades, no serà que 

és una ciència? En el fons, l'univers musical es troba compost 

de diverses i nombroses 

fórmules i  la relació amb 

les Matemàtiques va molt 

enllà: les dues són lllengües 

universals i abstractes, 

les dues requereixen 

d'un aprenentatge per a 

poder desxifrar-les i les 

dues busquen la bellesa i 

l'harmonia. 

Per altra banda, hi ha qui 

creu que la Música és 

un art amb una extrema 

capacitat de transmetre 

emocions, i que com 

altres manifestacions 

artístiques, té una 

relació estreta amb el 

món que l'envolta, fins 

a tal punt que mai es 

pot entendre l'art de la 

Música si es prescindeix 

de la situació social i artística de 

la societat en què sorgeix. 

Decantar-se per un sol bàndol és pràcticament impossible, 

oi? I per a vosaltres, què és realment la Música?

Anna Solanas, mare de la Pepa de P5

A DEBAT

→→  Què esteu fent ara? Teniu nous projectes? Doncs ara 

mateix som en un teatre de Tordera fent bolos escolars,  concerts 

per a nens i nenes que vindran a veure’ns, un concert que es diu  

“DINTRÍSSIM”. I mentrestant anem fent noves cançons, traurem 

nou disc el 2022, però no es pot dir res, top secret! Us en dic 

alguna cosa? No puc, perquè vénen els companys...

Un desig per a l'escola Miralletes... Doncs que sigui tan 

puntal com ho ha estat fins ara, a nivell de barri, que ho acull tot 

i és una mostra de diversitat i de bones pràctiques dins l’escola i 

us desitgem sempre el millor! Un petó!!!

• Si voleu veure la cançó feta amb els i les alumnes de 5è i 6è, podeu 

clicar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xdJWPy2eJLU

• Aquí podeu veure el projecte: https://esplai.fundesplai.org/

educlips/

• DINTRÍSSIM  i altres discs es poden escoltar aquí: https://xiula.

cat/discs/



ESCOLA MIRALLETES: 6è CURS

Què ha suposat per a mi el pas per l'Escola Miralletes?

Què ha significat pels alumnes de sisè el seu pas 
per l’Escola Miralletes? Ens ho expliquen en aquest 
recull de frases que han escrit per la nostra revista.

ERIK: Ha estat genial en tots els sentits: ensenyament, 

excursions i mestres. En conclusió, us trobaré a faltar a tots!

BILAL: Per a mi l’escola ha sigut una experiència perquè he 

conegut gent, he fet un canvi i ara em sento millor amb mi 

mateix.

ANA: Per a mi l’escola m’ha fet sentir molt important, 

sobretot les meves amigues, perquè m’han fet ajudar a 

superar-me a mi mateixa. Per exemple, el dia que vam 

anar d’excursió al Bosc Vertical tenia por de tirar-me per la 

tirolina i gràcies a les meves amigues vaig superar la por que 

tenia.

MARIA: Ha sigut una gran experiència estar nou anys al 

Miralletes. Per a mi és una escola especial perquè m’ha 

ensenyat a mostrar-me com sóc. Trobaré a faltar a molta 

gent i a l’escola perquè he passat molts bons moments amb 

ells i no ho oblidaré mai.

MARELYN: Per a mi el pas per l’escola va ser molt especial, 

ple d’aventures i moments divertits. Superar diferents reptes 

personals i quan els supero em sento bé amb mi mateixa.

AINA: En aquesta escola vaig conèixer a gent que li agraden 

les mateixes coses que a mi.

Aquest any he notat canvis en mi, sóc més oberta i tinc més 

seguretat en mi mateixa.

XIN: Per a mi l’escola és molt divertida perquè fem 

excursions i hi ha moltes activitats divertides. He après 

moltes coses!

YERAY: He après moltes coses, com per exemple: tenir més 

paciència i pensar les coses abans de fer-les.

IKER: Aquesta escola m’ha ajudat a estar millor amb mi 

mateix i m’ha ensenyat que mai et rendeixis. Per a mi ha 

estat una experiència única i no sols eren els meus profes i 

profesores, sinó que eren els meus amics i amigues. I ara el 

nostres camins es separen. Gràcies per tot Escola Miralletes.

HUGO: Jo el que m’emportaria de l’escola són els meus 

moments divertits amb els meus amics i m’alegro d’haver 

entrat en aquesta escola.

CATA: Per a mi l’escola Miralletes m’ha fet sentir especial 

perquè he fet bons moments i bones experiències. Aquesta 

escola és molt important. Quan vaig entrar estava una mica 

nerviosa i emocionada, perquè m’esperava un canvi molt 

gros. L’escola sempre serà un exemple.

JIALE: Per a mi l’escola Miralletes és un lloc que m’ha 

animat a fer noves amistats i a no ser tan tancat.

LUIS: Per a mi l’escola és el lloc on estic més hores al dia, i 

he après a ser més obert amb la gent.

KARIM: Durant tots aquests anys, des de p3 fins a 6è m’ho 

he passat molt bé. És diferent a les demés perquè hi ha 

molta varietat d’alumnes i ens respectem entre tots. La 

majoria de professors/es i monitors/es m’han tractat molt 

bé. Ho trobaré a faltar!

ALFREDO: L’escola m’ha suposat alegries, amics, etc. 

L’escola va ser el meu primer equip de futbol i va ser la meva 

inspiració per ser futbolista. Per a mi l’escola és un lloc on 

pots aprendre molt i divertir-te mentre ho fas, jugar al pati 

amb els teus companys i fer excursions divertides.

SAMU: Tot aquest temps que porto al Miralletes ha sigut 

una experiència increïble i trobaré a faltar aquesta escola. 

L’escola m’ha ajudat a sortir d’un bloqueig i fer nous amics.

DANAE: Gràcies a l’Aurora he pogut millorar totes les 

coses que em costaven, i sempre ha sigut una persona molt 

important per a mi.

CAROLINA: Per a mi l’escola Miralletes és com un museu de 

sensacions i sentiments.

PAULA: Per a mi l’escola Miralletes ha significat diversió i 

aprenentatge. He conegut persones que ara són importants 

per a mi, perquè sé que puc comptar amb elles. L’ambient 

de l’escola ha aconseguit que em senti a gust amb mi 

mateixa.

BIEL: A mi l’escola Miralletes m’ha fet sentir lliure a l'hora 

d’aprendre perquè aprens amb diversió. També m’ha aportat 

noves amistats amb les que he gaudit i m’ho he passat molt bé.

ANDREA: Des de que vaig venir a aquesta escola m’ho 

he passat molt bé. Hem fet moltes coses divertides, els 

professors m’han caigut molt bé, són molt amables i també 

m’han ensenyat moltes coses. En aquesta escola he conegut 

a les meves primeres amigues.

FATIMA: M’agrada l’escola Miralletes perquè tinc amics i 

amigues a la classe, també mestres i monitors. M’han ajudat 

molt a sentir una experiència única. Moltes gràcies, escola 

Miralletes, et recordaré per sempre.

Els desitgem moltíssima sort!!!



ENTRETENIMENTS
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RACÓ DE LA CREATIVITAT Amb la col·laboració de

Berta (P4): Panderetes

Charlene (2n)

Dora (5è)

Lucas Ismael (1r)

Maria (6è)



Biel (3r)

Gissel (P5): Tocant el piano

Maria (6è)

Oleguer (P3): Concert d'òpera

Ona (4t)

Paula (6è)

Saó (5è) i Ona (4t) en concert

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X-MoLGRhVPYVfOt-

lnsnW9zZfuYiT-QBE



La lengua árabe es el cuarto idioma mundial 
más hablado y cuenta con 12.302.912 
palabras. Es la lengua oficial de 66 países 
en el mundo. De entre estos países, 25 son 
países musulmanes y la tienen de lengua 
oficial exclusiva. Son países en los que el 
Corán es el Libro Sagrado y gracias a él, 
aprenden bien su religión (y también su 
lengua).
¿Queréis saber una curiosidad musical? El himno 

español viene de una obra musical del filósofo Ibn 

Majah, que estuvo en el siglo XII en España, cuando 

árabes y musulmanes habitaban la península. En esa 

época se creó un nuevo estilo musical llamado música 

andaluza que sigue presente hoy en Marruecos, el 

norte de Argelia i en Túnez, ya que al ser expulsada la 

población musulmana que habitaba aquí emigró a estas 

zonas (especialmente Marruecos).

Este descubrimiento lo hizo el músico Chapí Pineda: 

investigando se dio cuenta que el himno de España es 

en realidad un fragmento de una canción andaluza de 

Ibn Majah. 

No es el único puente con España. El castellano es una lengua 

muy rica en palabras árabes (fruto de la cercanía y de los casi 

ocho siglos que los árabes habitaron la península).  La mayoría 

de palabras que empiezan con "al" y "el" son palabras de origen 

árabe, por ejemplo: "alquiler" "almacén", “almohada”, “elixir”... 

Otros ejemplos de palabras de origen árabe: "barrio" "tomate", 

“diván”, “rincón”, “sandía”… De hecho son más de 4.000 palabras 

del diccionario español con origen árabe.

Por eso hemos pensado en hacer clases de árabe durante el 

curso que viene, empezando en noviembre. ¿Os gusta la idea? 

¿Os animaréis a apuntaros?

Assia Farfach, madre de Hafsa (4º) y Zayd (2º)

CULTURES DEL MÓN

La lengua árabe: puentes lingüísticos y musicales con España



Projecte POEFA
Durant aquest curs la nostra escola ha participat al projecte 

“En educació, oportunitats per a tothom!” emmarcat dins 

dels Projectes amb Oportunitats d'Èxit educatiu a Favor de 

l'Alumnat (POEFA).

Aquest projecte escolar dóna suport a les necessitats educatives 

de l'alumnat de primària amb l’objectiu d’augmentar el seu 

grau d'implicació davant l’aprenentatge per tal de millorar la 

seva predisposició a participar en activitats de caire cooperatiu, 

de convivència, d'expressió, oferint-los-hi una educació de 

qualitat. Gràcies a la participació els nostres infants han pogut 

gaudir d'una àmplia diversitat de tallers i activitats de caire 

científic, lúdic, esportiu, d’aprenentatge competencial i teatre 

en anglès, entre d'altres. 

Pla de millora d'oportunitats educatives
Ens complau informar-vos que aquest curs escolar hem participat 

en un Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE).

L’objectiu general del Pla és reforçar les escoles de més 

complexitat educativa del Servei d’Educació de Catalunya, 

perquè disposin dels recursos necessaris per compensar 

l’impacte negatiu del seu tancament durant el tercer trimestre 

del curs 19-20, així com l’increment de les necessitats i 

desigualtats educatives derivades del confinament, millorant les 

oportunitats educatives del seu alumnat i reforçant el suport a 

les famílies.

Des de l’escola, dins d’aquest Pla de Millora d’Oportunitats 

Educatives, hem incorporat les següents mesures:

• Accés equitatiu a les sortides i material escolar.

• Accés equitatiu a les activitats complementàries.

• Tallers específics i acompanyament educatiu a l’escola.

Obres a l’escola!!!
Durant els mesos d'estiu hi haurà obres de millora de 

l'accessibilitat a l'escola i el seu entorn. S'instal·larà un ascensor 

que estarà a disposició de les persones amb mobilitat reduïda. 

Per tal que les entrades i sortides siguin més tranquil·les i segures, 

l'accés a l'escola serà pel parc Miralletes. També es millorarà el 

paviment i s'ampliarà el porxo de l'entrada i d'aquesta manera 

augmentarem els espais disponibles per les hores d'esbarjo i 

aprenentatge a l'exterior. 

ACTUALITAT

L’orquestra simfònica infantil de l’escola Mirasolfes es prepara 

per interpretar el concert matinal que acompanya l’entrada al 

centre educatiu. A primera línia, la secció de corda, constituïda 

per violins, violes i violoncels acompanyats de tres contrabaixos 

i una arpa, està inquieta i expectant per tocar els primers 

compassos de l’obra. Al fons, la potent percussió escalfa tot 

marcant el compàs. Enmig dels instruments de vent, una flauta 

travessera nova a l’orquestra, no acaba de trobar el to. Quan 

el director d’orquestra alça la batuta que marca l’obertura de 

l’obra, els infants ja coneixen la partitura i els matisos expressius 

que fan canviar el tempo durant la peça: els primers compassos 

amb ritme allegro per passar a vivace  i culminar l’ascens per 

les escales de l’escola amb un prestissimo. La flauta travessera 

desafina enmig del ritme trepidant, però dos clarinets i una 

tenora l’ajuden a recobrar la tonalitat en sol major, que per uns 

instants semblava perduda. ‖

(Recordem que a les Mil i una històries expliquem sempre la 

mateixa anècdota de maneres diferents, jugant amb la riquesa 

del llenguatge i les formes d’expressió.)

MIL I UNA HISTÒRIES

En clau sonora



La Font Màgica de Montjuïc 

Forma part d’un conjunt ornamental a l’avinguda Maria Cristina. 

L’integren el Palau Nacional i una sèrie de cascades que van for-

mant estancs fins arribar a l’esplanada on es troba la Font. Cada 

vespre, els 29 jocs d’aigua que la conformen dibuixen formes 

i moviments que es combinen amb la il·luminació i el so de la 

música. El conjunt transmet sensacions i emocions, fent que la 

font prengui vida i es torni màgica.

De maig a setembre, tots els dijous, divendres, dissabtes i diumen-

ges, de 21 a 23:30 hores. Passis musicals: 21:30, 22, 22:30 i 23 h.

El Centre de la Platja 

Situat a la platja del Somorrostro, el Centre de la Platja és un 

espai d'informació, de trobada i de formació per a totes les per-

sones interessades en el litoral de Barcelona i els aspectes que 

s'hi relacionen, amb una oferta que va des d'exposicions, tallers, 

rutes, contes, visites, espectacles, tertúlies i jocs, servei d'infor-

mació i consultes sobre el litoral, préstec gratuït de diaris, llibres, 

revistes, jocs per a la sorra i material esportiu, entre altres.

El Centre de la Platja ofereix els seus serveis de març a setembre. 

Les activitats per a públic familiar són gratuïtes, amb aforament 

limitat.

Més informació: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-

bcn/banys-i-platges/centre-de-la-platja

POTSER T'INTERESSA...

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

estudi de dansa - www.dinamicaballet.com

El nostre agraïment a totes les persones que de manera 

desinteressada han fet possible aquest nou número del 

Miralletres. 

Redacció, disseny i maquetació
Muntsa Casacuberta, mare d'en Ramon de 1r i na Maria de 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

AGRAÏMENTS


