
   Vida escolar

Al llarg d’aquest curs hem estat treballant aspectes 
relacionats amb l’art. Miquel Barceló ens va ins-pirar 
per treballar l’art visual i plàstic, amb la vi-sita a la 
seva exposició La solitude organisative al CaixaFòrum. 
Amb les obres de teatre que ens van oferir els alumnes 
de 6è: Un pinzell, una nota i un martell, per Nadal i Una 
història de cine, pel Carnaval, vam poder gaudir, una 
vegada més, de la capacitat creativa i interpretativa 
dels nostres alumnes. 

També pel Carnaval ens vam convertir en actors 
i actrius, i l’escola en una gran sala o un plató de 
cinema, fent un homenatge al 7è art. 

Per Sant Jordi, hem fet de petits i grans escriptors 
inventant poemes, cal·ligrames, rodolins, contes, 
acròstics, biografies…

I, durant la Setmana Cultural, com ja és tradició, 
l’escola ha estat oberta a les famílies perquè pogués-
siu compartir amb nosaltres les vostres aficions o 
professions, en aquest cas artístiques. Ens heu visitat 
pares, mares, oncles, germanes, cosines, exalumnes… 
i hem gaudit junts fent tallers de teatre, cine, art floral, 
pintura, ceràmica, estampació, escriptura, música i 
altres moltes arts. Hem compatit amb totes les famílies 
tardes de lectura, de teatre, de música i de dansa en 
una fantàstica Tarda d’art.
Totes i cadascuna d’aquestes activitats ens han apropat 
a les arts. Ha estat una setmana oberta a l’entorn i a 
les famílies, plena d’estímuls i de processos creatius 
que ens han permès aprendre, sentir i emocionar-nos 
tots junts. 

Ma Eugènia Cantos  
directora de l’escola Joan Miró

Setmana cultural 

Plàstica i expressió corporal; Monotips; Pintures i ombres; Instruments musicals: guitarra i gaita; Taller 
d’arquitectura; Com néixen els objectes; Construir una història; Restauració d’obres d’art; Construcció 
d’un titella; L’art egipci; Com s’escriu un conte; Disseny gràfic; Pintura; Ceràmica; Serigrafia-estampació; 
Art floral; Cinema i video; Taller Scrap; Escriptura teatral; Teatre i moviment; Com es fa un actor; 

Concert: òpera i rock-pop



Tallers amb families 
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Carmen Marin. Fué un gusto conocer de 
cerca a todos los compañeros de mi hija; la 
diversidad en las formas de representar, la 
manera de expresarse de unos y otros.. y 
fue un placer colarme en ese “pequeño gran 
mundo”, en el que nosotros generalmente 
no entramos; que son el aula, su profe y sus 

amigos. 

em Va aGraDa mOlt leS DOS cOSeS PrO em 
Va aGraDa meS elS PareS De la lena Perce 
Fella rIura cuan BallaBan el tWISt



Tallers amb families 
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Del taller de reparació d’objectes antics em va agra-
dar veure els objectes antics i també les eines. Del 
taller de l’art egipci em va agradar fer el meu nom 
en jeroglífics. Jordà Vallès

Del taller d’objectes antics em va agrdar saltar amb 
el saltador i també l’or que ficaven a les estatues de 
pedra. de l taller de l’art egipci em va agradar tot i 
també com li treien el cervell pel nas. christian

Del taller de reparació d’objectes antics em va agra-
dar molt lo que saltava que havia arreglat el pare 
de l’Ona. Del taller de ll’art egipci em va agradarla 
mòmia perquè feia gràcia i també el que vam escriure 
en egipci. Sara camacho 



m
i
r
o
s
c
o
p
i

vida escolar Tallers amb families 



m
i
r
o
s
c
o
p
i

vida escolar

Alícia Gorina. A banda de divertir-nos fent el taller 
i poder parlar d’alguna manera sobre teatre durant 
una estona, per mi el que va ser molt positiu va 
ser poder entrar a una classe dels nens més grans, 
em va agradar molt l’experiència d’anar més enllà 
del curs de la meva filla i conèixer altres classes de 
l’escola! Espero poder repetir algun dia!  

Tallers amb families 

Neus Quimasó. Com sempre, en un procés de 
creació i sobretot quan treballes amb nens, to-
tes dues parts aprenem molt. Els nens de sisè es 
van entregar al joc del teatre sense parlar, amb 
el cos i amb tot el cor. I aixó és molt emocionant 
per un mateix. Vaig estar amb les dues classes 
alhora i van estar molt a l’alçada del que reque-
ria el treball. Enhorabona nois!!!
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A P-5, vaig tornar a l’escola. 
Feia dos dies que acabava 
d’arribar de Bolívia i m’havia 
saltat un mes de classe. Quan 
vaig entrar, tots els meus 
amics se’m van tirar a sobre, 
fent-me abraçades i dient-me: 
“Per fi has tornat!”. Montserrat 

Warawara Calle i Bachs

Un dels records més agradables de Joan Miró és que la meva amiga Rosa i jo vam fer un grup: 
“Fanky hip-hop girls”. Per a mi era més que un grup. A més, la Rosa era la millor ballant hip-hop. 
També m`ho vaig passar molt bé a Abioncillo. És, també, un bon record. Sara López Muñoz 

 ara que se’ns acaba ... 

el moment de l’escola que m’ha agradat més ha sigut a 
abioncillo, a l’habitació de la “casa Duque”. Parlava amb 
la Brenda  a soles, entra la Sara silenciosament, em toca 
l’espatlla i em fa un ensurt... crido i la Sara i la Brenda 
esposen a riure. I passat el primer moment, m’hi vaig afegir 
jo. Sílvia ripoll i Villena

a P5, un dia, uns quants 
nens, inclòs jo, vam fer 
uns forats per tot el sorral 
i els vam cobrir de pals, 
fulles i una mica de so-
rra per sobre. la idea era 
que caigués la gent que hi 
passava. Joan Valdivielso 

i llaudet

uns records de l’escola que sempre guardaré són tots els 
mestres, especialment la maria, que em va ajudar molt a 
3r. I també les colònies al Pou del Glaç, on vam fer gra-
nissat de llimona! I per acabar, els “pollitos” que fèiem al 
sorral. Pol Vallès i closa

P4, era a la classe pintant 
quan, de sobte, vaig notar 
una cosa rara al braç. era 
una marieta i com que em 
feien por els insectes, vaig 
començar  a cridar com una 
boja. la professora la va 
agafar, la va ensenyar a 
tots els companys de classe 
i, després la va deixar mar-
xar. alba Zaplana i Garcia

A Abioncillo, el Pol V. va començar a explicar acudits dolents com 
aquell de “van dos i cau el del mig”. Ningú no reia, però l’explicava 
cada dia!!! I al final, és clar, vam riure tots. Roger Aguilar i Planas

Els “pollitos”... Sempre els 
guardàvem i esperàvem que 
l’endemà hi fossin, però mai 
no hi eren. Les monitores de 
menjador ens deien que no 
podíem portar aigua per fer-
ne, però d’amagat, sempre 
en portàvem. Marina Duran i 
Ortuño

El meu primer dia a la classe Mediterrani tots em miraven  amb 
una cara una mica rara, em vaig espantar i vaig sortir de la classe. 
Em vaig relaxar, vaig seure al meu lloc i vaig seguir la classe. A 

l‘hora del pati  tothom em feia preguntes. Malik Tiouririne      



... els de 6è recordem 

m
i
r
o
s
c
o
p
i

vida escolar

a 4t, quan vaig arribar a Joan miró, vaig veure una cara familiar; era la meva amiga 
de l’escola bressol!!! es diu Brenda, i ens vam tornar a trobar després d’uns quants anys. 
I ara seguim essent bones amigues. Inés Gómez casanovas

A P4, el dia que va arri-
bar la Marina Cortés. Em 
vaig enfadar perquè ja 
no era la més gran de la 
classe. Havia nascut un 
mes abans que jo!! Paula 
Bohigas i Montori

De P3 recordo que al pati ens ho passàvem molt bé jugant a futbol; 
jugàvem amb dues o tres pilotes i cada classe sempre deia que havia 
marcat un gol més que l’altra classe. Per exemple: Granotes 72-Es-
quirols 71. Ha-ha-ha!!! Ni tant sols comptàvem els gols que marcàvem 
nosaltres... Però encara no entenc que ens n’alegréssim tant, de mar-
car un gol. Si no hi havia porter!!! Bernat Gual i Oliva

estic una mica trist de marxar d’aquesta escola, en tinc 
molts bons records, com quan a Parvulari fèiem “polli-
tos”. un “pollito” es feia barrejant aigua amb sorra. Si 
volies que et quedés ben treballat havies de fer sorra fina 
i tirar-la per damunt. el perill era portar, amb la boca, 
l’aigua de la font fins al sorral i que els mestres et “pilles-
sin”. era molt emocionant i divertit. roger Gibert i Serra

a 2n, quan vaig 
repetir, tenia mol-
ta vergonya, perquè 
era nou en aquella 
classe i pensava que 
tots amb deixarien 
de banda. Però no, 
quasi tota la classe 
eren amics i m’ho 
passava millor que 
amb el meus antics 
companys. I en tinc 
millors records. Kilian 
de Jesús romero

Quan em quedava a dinar a l’escola, un dia, desprès de servir-
me el menjar anava cap a la meva taula, vaig ensopegar amb 
una cadira i... Tot el menjar per terra!!! Òscar Lobera i Gilberte

El meu millor record és el ball de “GREASE”, els passos que ens van ensenyar mitjançant el 
“YOUTUBE” eren molt “guais”. El més bonic va ser quan els pares ens van veure ballar. Érem uns 
artistes!!! Brenda Fernández Alayo

l’últim viatge, les últimes colònies que hem fet amb tots els 
amics de tota la vida, tots plorant l’últim dia de colònies... Sem-
pre tindré un gran record d’aquestes colònies, dels meus com-
panys i els professors. lucas nielsen i ros

a Parvulari fèiem un 
tallers que es deien ra-
cons. eren molt  diver-
tits, cada mes anàvem 
canviant d’activitat. els 
que  més m’agradaven 
eren la caseta i quan 
anàvem a la sala d’or-
dinadors. eulàlia Bo-
navia i Brillas

TROBAREU LA VERSIÓ EX-

TENSA AMB ELS ESCRITS 

DE TOTS ELS ALUMNES A  

LA WEB  DE L’AMPA
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Una abraçada molt forta per aquests noies i 
noies que comencen una nova etapa a ESO. 
Els desitgem molta sort en el futur i que 
sàpiquen trobar el que de veritat volen. 

I una altra abraçada per a la Montserrat i al 
Carles que, malgrat que ens sembli impossi-
ble, el curs vinent ja no correran pels passa-
dissos del Joan Miró, els dos s’obren a nous 
camins... Sapigueu que sempre formareu 
part de l’escola. Gràcies per ser-hi!

a 4t vam fer la cantània. a mi em va agradar quan a  
plàstica vam fer un barret en forma de pastís per a l’úl-
tima cançó. I també quan amb paper de diari fèiem els 
“pompons”. el dia que vam fer la cantània m’ho vaig pas-
sar molt bé. Va ser molt especial poder cantar a l’auditori. 
aina albiol i Burcet

Ben aviat marxarem de l’escola 
i començarem l’ESO. Encara 
que la majoria de companys 
anirem al mateix institut, tam-
bé farem amics nous i potser 
n’oblidarem més d’un. Però 
crec que no n’oblidaré cap 
gracies a l’inoblidable record 
d’anar a Abioncillo. No em va 
agradar només per les activi-
tats i els llocs que vam visi-
tar (que també), sinó pel fet 
que eren les últimes i les vam 
gaudir tots al màxim, encara 
que l’última nit va acabar amb 
plors. Hi ha molts més re-
cords, però potser, per a mi, 
aquest és el més marcat, ja 
que es l’últim i el més divertit. 
Per l’Escola JOAN MIRÓ!!! .
Anna-Kun Bordonaba i Ridao

P5, la Maria José, la nostra mestra, preguntava qui volia baixar la 
llista dels nens que faltaven i tothom aixecava la mà per veure si li 
tocava. I cada dia el mateix... No recordo ben bé com ho feia per 
triar, però a mi em tocava molt sovint. Aquest i altres moments fan 
que tingui molt bon record de l’escola. Jana Camps i Regàs

A 6è, el dia de Carnestoltes, que va coincidir amb el meu ani-
versari (feia 12 anys). Estava molt il·lusionada i va ser just com 
jo m’ho imaginava. Un dels millors dies de la meva vida! Helena 
González i Esquerré

a abioncillo la Inés va posar un sobre de melmelada al 
coixí de l’alba. I, és clar, a l’alba, quan va anar a dormir, 
se li va  tacar i embrutar el llençol de melmelada! Quin tip 
de riure! rosa Gukasyan

La majoria de records que tinc de l’escola són de quan anava a 
Parvulari i ens passàvem el dia pràcticament jugant. Me’n recordo 
molt, sobretot, de la guerra d’aigua. Però una de les coses que 
recordo més bé, és que a P3 volia anar a 6è, i ara que faig 6è, 
m’agradaria anar a P3. Guillem Vallhonrat i Rafart

uns dels meus millors re-
cords és quan ens deixa-
ven anar a la terrasse-
ta. ens ho passàvem de 
meravella. Xavier artigue 
i Suesa

el meu primer dia a l’escola, a P5, començat el tercer trimestre, després de Setmana San-
ta, no coneixia ningú. I tothom em deia que m’assegués el seu costat. em vaig sentir molt 
acollit i integrat. marc crespo i Hernández


