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Com ha canviat el sentit de l’apre-
nentatge des de que va començar 
l’escola Joan Miró?

L’arribada al nou edifici de l’escola 
Joan Miró coincidí amb un període 
eufòric d’anhels de canvi educatiu, 
vinculat amb les esperances dipo-
sitades en el segon govern socia-
lista, el 1986. Molts pensaven que 
les bones experiències que es feien 
a algunes escoles serien la base 
d’una reforma des de baix que s’es-
tendria arreu. 

Fernando Hernández 
UB Secció de Pedagogies Culturals 

Aquestes escoles seguien les pro-
postes dels moviments de reno-
vació pedagògica que miraven 
als referents de l’escola nova i del 
moviment impulsat per Freinet. 
L’aprenentatge es plantejava per 
la recerca i en contacte amb les 
experiències quotidianes, no per 
la repetició i la memorització sense 
sentit. L’horitzó d’una escola laica, 
catalana (i en català) i arrelada a 
l’entorn es perfilava com la fita a 
assolir.

Però la reforma que es va concre-
tar amb la LOGSE (1990) va ser més 
curricular (de modes de classificar 

L’article

Com ha canviat  
el sentit de  

l’aprenentatge?

1986  
2011

Editorial

Enguany l’escola celebra els 
seu 25è aniversari i des del Mi·
roscopi ens en volem fer res-
sò. És per això que els Miros·
copi d’aquest curs tractaran 
la celebració des de diversos 
àmbits. 

Equip de professorat, pares i 
mares, alumnes... Entre tots 
ho hem fet possible. Amb tots 
ho volem  celebrar. 

Per molts anys!
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els continguts) que de canvis en 
les mentalitats i les maneres de fer. 
El constructivisme, com a bandera 
que explicava l’aprenentatge, va 
ser la referència. L’èmfasi es va po-
sar en transformar les mestres en 
planificadores curriculars. Planificar 
en graelles organitzades per fets, 
conceptes, procediments, valors, 
actituds i normes es convertí en la 
preocupació dels claustres per tal 
de convertir-se en escoles construc-
tivistes. Si això es transformava en 
una pràctica d’aula diferent va ser 
una altra història. Els llibres de text 
van omplir el buit existent entre les 
intencions de canvi i la realitat con-
dicionada per una tecnologia curri-
cular que esmicolava l’aprenentat-
ge en activitats i que impulsaven els 
divulgadors de la reforma. Així, on 
les mestres pensaven en activitats 
engrescadores, creatives, hi hagué 
activitats previsibles i homogene-
ïtzadores. Amb tot, s’introduí un 
canvi important en la manera d’en-
tendre l’aprenentatge: els nens no 
són capes buides, sinó que tenen 
experiències que els faciliten con-
nexions amb noves situacions. Per 
facilitar l’aprenentatge cal connec-
tar amb aquestes experiències i do-
nar-li sentit. 

Alguns veieren en els projectes de 
treball una forma de tirar endavant 
aquesta concepció de l’aprenentat-
ge com significatiu i constructivista. 
Però el que en principi es presentà 
com una proposta que afavoria la 
imaginació dels mestres i una mi-
rada diferent sobre l’aprenentatge 
a partir de la indagació i tenint pre-
sent el sentit de ser dels nens es va 
transformar, sovint, en una seqüèn-
cia previsible de passos. 

Entre experiències i maneres de fer 
provinents d’una tradició que calia 
conservar i el llenguatge de la refor-
ma, es construí un relat que, amb 
variants, encara dura, oferint la idea 
que cal aprendre per exercitació, a 
partir de l’acció, i no per recepció, 
i posant en joc les experiències de 
les criatures. 

Enmig d’aquest relat, l’escola 
afrontà nous reptes: respondre a 

les diferències dels nens, afavorir 
l’aprenentatge en un món intercon-
nectat i amb facilitat d’accés a la in-
formació, acollir els nouvinguts que 
venen d’altres tradicions culturals 
i religioses, aprendre per un món 
canviant i imprevisible... 

Sorgeix així el tema de si les escoles 
estan preparades i equipades per 
facilitar el coneixement, les estra-
tègies i les actituds necessàries per 
afrontar aquests canvis. Propostes 
com l’educació emocional, les múl-
tiples intel·ligències, l’aprenentatge 
per competències... es plantegen 
com possibles respostes. Però el 
problema és, com diu Anne Brown: 
«En aquest segle s’han fet enormes 
progressos en la nostra comprensió 
de l’aprenentatge. Les pràctiques 
escolars en l’essencial no s’han 
modificat per reflectir aquests pro-
gressos». 

Resumeixo algunes idees que for-
men part d’aquestes propostes per 
afavorir un millor aprenentatge:

Estimular i mantenir els estudi-• 
ants implicats i motivats, com-
binant activitats de socialitza-

ció, un currículum rellevant que 
requereixi imaginació i inven-
tiva i tasques que impliquin un 
desafiament. 

Tenir en compte les concepci-• 
ons i interpretacions dels apre-
nents en la mesura que do-
nen pistes per situar el procés 
d’aprenentatge. 

Ensenyar estratègies que per-• 
metin classificar, organitzar i 
interpretar la informació. 

Promoure un aprenentatge in-• 
dependent que els ofereixi ei-
nes que els permetin arribar a 
ser responsables del seu propi 
aprenentatge. 

Fer que l’aprenentatge sigui so-• 
cial, la qual cosa suposa apren-
dre amb altres en contextos de 
col · laboració. 

Capitalitzar la diversitat dels es-• 
tudiants pel que fa interessos i 
formes d’aprendre. 

 Utilitzar les tecnologies de la in-• 
formació i la comunicació com 
a eines d’aprenentatge, que els 
permeti explicar les seves prò-
pies històries.

Promoure la reflexió sobre el • 
que s’està aprenent, ensenyant 
les estratègies que permeten 
fer-ho. 

Afavorir estratègies que per-• 
metin als estudiants avaluar el 
seu propi aprenentatge. 

Implicar els estudiants en el seu • 
propi aprenentatge de manera 
que ensenyar i aprendre siguin 
tasques compartides amb els 
docents i no només la seva res-
ponsabilitat. 

Finalment, tenir en compte que • 
l’escola no és l’únic lloc on els 
estudiants aprenen. Si l’apre-
nentatge passa dins d’un con-
text social, també és important 
considerar el que passa fora de 
l’escola.

Aquestes propostes impliquen un 
desafiament i una agenda de pre-
sent per l’escola en aquest aniver-
sari. 



Col·laboracions

Unes paraules

Tota la meva vida laboral ha estat 
entre ELAIA i JOAN MIRÓ, per tant, 
he de dir que he rebut molt i he do-
nat molt.

Això fa que l’ESCOLA sigui una part 
molt important de la meva VIDA.

M. Josep Serra   
mestra a l’escola de 1986 a 2008 

Els inicis

Aquell primer de setembre de fa vint-
i-cinc anys, el nou edifici feia olor de 
ciment fresc i pintura blanca. Les 
classes eren ben buides, només un 
prestatge i un armariet blanc ancorats 
a la paret. Ni taules ni cadires ni penja-
dors ni res de res. Van passar els dies, 
i un matí, just abans de començar el 
curs, vàrem trobar al vestíbul, com un 
regal nadalenc, tot de mobiliari esco-
lar, ben embalat i apilat. Què havíem 
de fer? Doncs tots a treballar: pares, 
mares, mestres...  i molta mes gent 
ens vam posar a desenvelar, pujar 
taules i cadires, col·locar els penja-
dors, escombrar, netejar vidres o el 
que fes falta. 

La feinada i el cansament quedaven 
eclipsats per la il·lusió i pel conven-
ciment col·lectiu que el que estàvem 
fent entre tots anava més enllà d’or-
denar un material escolar, construíem 
una ESCOLA amb majúscules, amb 
famílies que volien la millor escola pels 
seus fills,  amb mestres carregats de 
maletes plenes d’experiències i feina 
ben feta. Però sobretot tots sabíem 

Pere Rius i Cardona   
mestre a l’escola del 1986 al 1997

que teníem per davant el repte de 
fer la millor escola possible per a la 
nostra gent, pel nostre barri.

Va arribar el dia 15 i tot estava a punt 
per rebre els alumnes.  La meitat parla-
ven i reien animadament entre ells, es 
coneixien de temps, venien de l’escola 
Elaia; l’altre meitat, silenciosos, venien 
d’altres escoles, però el mateix dia 
a l’hora del pati, tots reien i jugaven 
plegats.

No tot van ser flors i violes en aquells 
anys, enfrontaments entre mestres 
nous i famílies pel model d’escola, 
assemblees de pares amb el menjador 
de gom a gom, obres i més obres: la 
construcció del poliesportiu, la terras-
sa del segon pis, les terrassetes del 
primer, abans totes de còdols , l’adap-
tació a P3, el soroll d’Entença...  

Com a testimoni privilegiat de la histò-
ria de la escola, ahir mestre, pare avui, 
estic convençut que les perspectives 
inicials s’han complert amb escreix; 
només cal veure com aquelles noies 
de 8è, avui  mares, porten els seus fills 
i filles a la mateixa escola on elles van 
passar tants moments inoblidables, 
i això ho diu tot ... i més.     

La Vanguardia,  
14 de maig de 1986

Va ser un any ple d’emocions i molts 
bons moments. Dir-vos que va ser 
un any on aprendre i treballar va ser 
un plaer.

Cada dia m’aixecava amb il·lusió, sa-
bia que hi hauria molta feina però ho 
feia amb ganes. Ho vaig passar molt 
bé fent allò que m’agrada.

Gràcies pels bons moments i que la  
comunitat educativa que formeu con-
tinui. Gràcies per estimar als nens i 
nenes i estimar la vostra feina.

Imma Muñoz   
mestra d’educació especial  
curs 2009-2010 
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Ara fa 25 anys de... 
Canal obert

Aquesta secció no s’escapa de la fe-
brada dels 25 anys que ens ha agafat 
a tots, però què voleu que us digui, 
el cert és que només farem 25 anys 
un cop i, per què no celebrar-ho? Al 
llarg dels tres Miroscopis del curs i 
per tal de mantenir l’esperit de la 
secció farem un Remember when... 
Parlarem de cinema, música, llibres, 
anuncis, programes de televisió i 
fets destacats d’aquell any 1986, 
perquè a més de la inauguració de 
la nostra escola, fora d’aquestes 
parets, també hi havia vida!!! Espe-
rem que el recull ens ajudi a recor-
dar com era el nostre dia a dia.

LA MúSICA DE L’ANy 1986

Encara que sembli mentida, la can-
çó de l’estiu no va ser del Georgie 
Dann (que havia publicat “Macum-
ba”). No, vam passar un estiu càlid 
tot escoltant (o ballant, depèn els 
gustos): “No te olvides la toalla” de 
Puturrú de Fuá; “A quién le impor-
ta” d’Alaska y Dinarama; “Valenti-
na” de Cadillac.

Al llarg de l’any van anar repuntant 
els singles de diferents grups, sí, sí, 
els singles o els LP, perquè alesho-
res encara es publicava la música en 
vinil o en casset. 

Maqui Nueno  
mare de P5 i 4t

Hombres G treien el seu segon disc,  
després de l’èxit obtingut amb 
l’anterior, on cantaven “Venezia” i 
“Devuélveme a mi chica”. Radio Fu·
tura arrasava amb “Semilla Negra”. 
També Mecano continuava triom-
fant amb “Cruz de Navajas” mentre 
Ana Belén i Víctor Manuel cantaven 
a “La Puerta de Alcalá”. Gabinete 
Caligari  animava les festes majors 
amb “Al calor del amor en un bar”. 
Olé, olé pujava als escenaris amb 
“Lili Marlene”,  Luz Casal cantava a 
“Rufino” i Joaquín Sabina a la seva 
“Princesa”. 

Des dels Estats Units sonava amb 
força el “Born in the USA” de Bruce 
Springsteen; “The Power of love” 
de Jennifer Rus; “La Isla bonita” i 
“Papa don’t preach” de Madonna. I 
a totes les festes The Bangles amb 
“Walk like an Egyptian”.

Del Regne Unit ens arribava “A 
kind of Magic” de Queen i “Smooth 
Operator” de Sade. Per altra ban-
da, “Don’t Stand So Close to Me” 
de Police que es va reeditar el 1986 
amb gran èxit.

A França, Estefania de Mònaco 
llençava el seu disc “Stephanie” o  
“Besoin”, segons el país on es pu-
blicava.

Aquí, Lluís Llach publicava “Astres” 
i en Serrat, a més de donar les cam-
panades de cap d’any a TV3,  treia el 
disc “Sinceramente Teu” amb mig 
disc cantat en portuguès.

LA TELEVISIÓ L’ANy 1986 

Qui no mirava Simon & Simon, ad·
vocats; N’hi ha que neixen estrellats, 
Els joves; A cor obert o Magnum?

Per als nens, La dona biònica i Bola 
de drac. Els concursos que triomfa-
ven eren Vostè Jutja amb Joaquim 
Maria Puyal; Filiprim amb Josep Ma-
ria Bachs. La Mayra Gómez Kemp 
presentava l’ 1, 2, 3, responda otra 
vez, amb les Supertacañonas; no hi 
havia ni la Botilde ni la Ruperta... I 
els premis eren el Chollo i l’Anticho·
llo.

Guanyaven el Premio Ondas: Àngel 
Casas Show; De jueves a jueves (de 
Mercedes Milà); La bola de Cristal; 
Informe semanal; i el Vostè Jutja. 

EN L’àMBIT TEATRAL 

Dagoll Dagom estrenava el “Mi-
kado” i el Tricicle triomfava amb 
“Slastic”. 



Llibre preferit?
L’obra de Josep Pla,  L’amic retro·
bat de Fred Uhlman i més…

A què t’agradava jugar més quan 
eres petita? Continues fent-ho?

Joc simbòlic. Ara jugo amb les 
meves nétes. 

Què creus que és el millor que te-
nen els nens avui dia?

Naturalitat, espontaneïtat…
Què creus que més els cal als nens 
avui dia?

Pautes.
Una persona que va ser important 
per a tu de nena.

El meu pare.
En tres paraules, qualitats que ha 
de tenir una escola.

Un  bon equip humà, un bon am·
bient de treball i un equip directiu 
capaç de liderar.

Continues tenint les mateixes idees 
polítiques de quan eres jove?

Han evolucionat força.
Tres personatges que admires

Pau Casals, Martin Luther King i  
Simone de Beauvoir

Un lloc favorit de Barcelona.
El meu barri, el Putxet

Hi ha barris de Barcelona on no hi 
has estat mai? Com ara quin?

La meva feina em porta a conèi·
xer tots els districtes i la major 
part de barris….

A qui et costa més dir no?
Sempre em costa dir no.

Quina creus que és la diferència 
més gran entre la vida dels teus pa-
res i la teva?

El paper de la dona a la societat 
i  en el món professional, i l’avanç 
tecnològic. 

La xocolata, negra o amb llet?
Amb llet.

Un missatge (curt) per als nostres 
lectors.

Agrair el suport, dedicació, col·
laboració i la relació personal   a 
totes aquelles persones (alum·
nes, mestres i pares i mares) amb 
qui vaig compartir la meva vida 
professional a l’escola.
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Àngels Bartolomé Font 

L’entrevista

Tinc 64 anys, vaig 
néixer a Figueres 
(Alt Empordà). Vaig 
entrar a l’escola Ela·
ia l’any 1975, el se·
tembre de 1986 vam 
passar a l’Escola Joan 
Miró, vaig exercir de 
mestra i tutora i del 
juliol de 1992 al juny 
del 2000 vaig exercir 
la direcció. 

Com era l’escola Joan Miró quan vas 
començar de directora?

Era una escola molt ben consi·
derada i volguda per la gent del 
barri, tenia el doble de demanda 
que d’oferta. Venia d’una llarga 
tradició pedagògica, tenia un bon 
equip humà que estava acostu·
mat a treballar en equip,  un molt 
bon projecte d’escola i una AMPA 
potent i molt col·laboradora.

Què et va animar a agafar la direc-
ció?

Suposava un gran repte professio·
nal però valia la pena intentar·ho. 
I van ser els meus companys i les 
meves filles qui em van animar.

Què guardes dels teus inicis?
Un molt bon record, especialment 
el bon ambient de treball i la re·
lació amb molts companys i com·
panyes i la gran il·lusió que vam 
posar tot l’equip a tirar endavant 
una escola pública de qualitat.

Dels meus inicis com a directora 
també en guardo molt bons re·
cords, recordo un primer any de 
reptes constants, de superar amb 
èxit alguns moments especial·

ment difícils, i de comptar amb un 
excel·lent equip directiu amb qui 
poder compartir totes les decisi·
ons. Va ser un any d’aprenentatge 
en  molts  temes:  de gestió d’esco·
la, de reflexió, de coneixement, de 
relació  i de creixement personal.

Quina diferència creus que hi ha en-
tre ser directora d’escola quan ho 
vas ser tu i ser-ho avui dia?

La realitat social  ha canviat molt. 

Què creus que fa més una directora: 
dirigir, coordinar, establir línies d’ac-
tuació, apagar focs, escriure pape-
rassa, reunir-se…?

M’agrada més dir el que ha de fer 
que és crear un molt bon ambient 
de treball on tothom s’hi senti es·
coltat i valorat i quan dic tothom 
em refereixo a tota la comunitat 
educativa.

Com tancaries l’entrevista?
Una part molt important de la 
meva vida professional està vincu·
lada a l’escola Joan Miró i  he gau·
dit molt fent de mestra, de tutora 
però us he de dir que el més grati·
ficant de la meva vida professional 
ha estat la direcció de l’escola.

Directora de 
l’escola del juliol 
de 1992 al juny 
del 2000
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Diem adéu  
i moltes gràcies!

En acabar aquest primer trimestre 
del curs 2011-12 hem de dir adéu a 
la Ma José Barberà i la Sumpsi To-
màs, que els ha arribat l’hora de la 
jubilació.

També hem de dir adéu a la Paqui-
ta. Després de tota una vida rebent 
els nostres fills i filles, acollint-los 
pel matí, vetllant per l’esmorzar, 
el dinar i tenint-ne cura a la sortida 
de les extraescolars... Ella també es 
jubila. 

Molta sort en aquesta nova etapa 
de la vida i moltes gràcies a les tres 
per la feina feta.  

Pilar rubio   
mare de P3 i 4t 

Breus

Benvinguda a P3

El passat 6 de novembre els Nauti-
lus i els Cavallets de Mar (P4) van 
donar la benvinguda a les Marietes 
i a les Cuques de Llum (P3).

Tot i el diluvi que estava caient, els 
nouvinguts i les seves famílies van 
ser rebuts amb molt caliu i moltes 
sorpreses.

La festa va estar a l’alçada de l’es-
deveniment. Molt menjar boníssim, 

Cristina DoCobo   
mare de P3

amb cafetó calent per als pares. 
Tallers de segells, dibuixar al terra, 
maquillatge, contacontes en an-
glès i també en català, cançons... 
i sobretot bon ambient. Ah! I una 
sorpresa agradable: la pluja va do-
nar treva i els castellers de Poble 
Sec van fer una torre que va deixar 
bocabadats als menuts…I després, 
taller de castellers on ja es va intuir 
algun nou fitxatge.

Va ser genial. Moltes gràcies, famí-
lies de P4!

L’escola va a  
COM Ràdio
anna llauDet   
mare de 4t

L’escola participa al programa de 
poesia Calidoscopi, de COM Ràdio. 
A banda de contribuir amb l’apor-
tació d’algunes poesies de caire na-
dalenc, d’amistat i de la solidaritat, 
una petita representació d’alum-
nes van desplaçar-se als estudis de 
l’emissora per llegir diversos poe-
mes. El resultat de la inèdita i diver-
tida experiència el podrem sentir el 
proper dia  25 de desembre a partir 
de les 17.30 en el dial 91 de la FM, en 
l’especial que aquest espai dedica 
als textos poètics i a les cançons de 
Nadal.
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Les cotxeres 
Fem barri

En l’anterior número del Miroscopi, 
es parlava de la història del parc de 
l’Escorxador, de com, després de 
moltes dècades essent l’escorxa-
dor de la ciutat, va esdevenir un es-
pai guanyat per la ciutadania, con-
vertint-se en el parc que és ara.

Però potser hi ha molta gent que no 
sap que davant de l’escorxador hi 
havia les cotxeres dels tranvies, en 
la illa delimitada pels carrers de Vila-
marí, Diputació, Entença i Aragó. O 
sigui, en l’espai on actualment hi ha 
l’institut Ernest Lluch, el poliespor-
tiu i, també, la nostra escola Joan 
Miró.

Aquestes cotxeres van ser constru-
ïdes l’any 1913 i tenien una superfí-
cie de 6.914 metres quadrats, dels 

Xavier Cazeneuve  
Pare de P3 i 4t

quals se’n van edificar uns 5.000 
per aixecar-hi el gran dipòsit de ve-
hicles i el pavelló d’oficines. Pel que 
fa al dipòsit, unes sèries de colum-
nes de ferro arrenglerades dividien 
l’espai en quatre seccions, cadas-
cuna de les quals tenia quatre vies 
amb fossat. En total, la cotxera te-
nia capacitat per guardar fins a 90 
tramvies. L’entrada de vehicles era 
per la cantonada de Vilamarí amb 
Diputació.

Tot el moviment i el traqueteig dels 
tramvies entrant i sortint de les cot-
xeres –sobretot de bon matí quan 
sortien a fer el particular recorre-
gut de cada línia i a la nit quan els 
tramvies tornaven “a casa a dor-
mir”– va anar-se reduint i finalment 
acabant amb la progressiva desapa-

rició d’aquest mitjà de transport a 
Barcelona i la seva substitució pels 
autobusos. Això va començar-se a 
produir a mitjans de la dècada dels 
seixanta. En pocs anys, la cotxe-
ra de Vilamarí-Diputació va acabar 
esdevenint el dipòsit dels tramvies 
que quedaven fora de servei que 
estaven pendents de ser desvalles-
tats.

L’any 1970 la cotxera va quedar 
desconnectada de la xarxa i l’any 
següent va ser el lloc on van anar 
a parar els últims tramvies que ha-
vien circulat per Barcelona. Durant 
els primers anys d’aquesta dècada 
dels setanta, també va ser utilitza-
da com a dipòsit per guardar algu-
nes unitats de vagons de metro i 
alguns autobusos.

Entrada a les cotxeres, cantonada Vilamarí amb Duiputació.
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De la mateixa manera que va pas-
sar amb el solar del veí escorxador, 
amb l’arribada de la democràcia el 
moviment veïnal va reclamar du-
rant anys (finals dels setanta i prin-
cipis dels vuitanta) el solar de les 
cotxeres de Vilamarí-Diputació per 
a ús públic, en concret per a cons-
truir-hi escoles al barri. Amb aquest 
motiu, s’hi organitzaren algunes 
festes i concerts populars de caire 
reivindicatiu.

Finalment, l’any 1984, les velles cot-
xeres van ser enderrocades. 

La resta de la història ja la conei-
xem: en el solar de les cotxeres s’hi 
va construir un conjunt arquitectò-
nic compost per dues grans edifica-
cions (un institut i una escola) sepa-
rades per una sèrie de patis: el 1985 
es va començar a construir la nos-
tra escola Joan Miró, que va obrir 
les seves portes el curs 1986-1987; 
l’any 1987 van començar les obres 
de l’institut, que s’inaugurà el 1989 
amb el nom original de “Parc de 
l’Escorxador”. Finalment, de cara a 
les olimpíades del 1992, el conjunt 
es va completar amb el poliespor-
tiu Joan Miró, situat a l’interior del 
solar, entre els patis de l’escola i de 
l’institut.

Però aquesta, com se sol dir, ja és 
una altra història.

Notícia d’una festa reivindica-
tiva sota el lema “Tenim raó: 
volem les cotxeres i l’escor-
xador”. La Vanguardia, 18 de 
juny de 1977, pàg. 26.

Plànol senzill de l’àrea de l’Ei-
xample on es veu el matadero 
i la cochera i els carrers tenen  
el nom franquista (José Anto-
nio en lloc de Gran Via de les 
Corts Catalanes). 
La Vanguardia, 1 de setembre 
de 1973, pàg. 27.

Tramvies de diverses èpoques a les 
cotxeres de Vilamarí - Diputació.
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Actualitats de l’AMPA

Camí Amic

Què és el camí amic?

El CAMÍ AMIC és un projecte comu-
nitari d’educació en valors cívics i 
mediambientals, que promou can-
vis en les conductes més incíviques 
i una millor organització de l’espai 
públic als barris de l’Esquerra de 
l’Eixample i Sant Antoni. El projec-
te l’integren les escoles, instituts, 
associacions veïnals i centres cívics 
dels dos barris, agrupats a l’anome-
nada “Associació Camí Amic”. El 
projecte no és nou, va néixer l’any 
2000, a iniciativa –precisament– de 
la nostra escola. 

Què pretén?

El Camí Amic no només vol centrar-
se en el disseny d’un possible re-
corregut per anar segur a l’escola, 
sinó que desitja promoure un ús del 
carrer més just i respectuós amb 
totes les persones; que el carrer, el 
barri, la ciutat, esdevinguin un espai 
de relació, de col·laboració i d’in-
tercanvi, un espai educatiu i d’en-
riquiment personal per a tothom, 
un espai agradable, de participació, 
implicació i de treball en xarxa.

Durant aquest anys el Camí Amic 
ha anat aconseguint millores en els 
nostres carrers, parcs i places: l’am-
pliació de la vorera de l’escola, la 
instal·lació dels semàfors de gir a la 
nostra escola i a l’escola Auró i d’ac-
cés al Parc Joan Miró i la recent pa-
cificació del carrer Comte Borrell.

Grup de treball 

Des de l’AMPA Joan Miró hem en-
gegat aquest any un grup de tre-
ball específic sobre el Camí Amic.  
Pensem que hi ha prou temàtiques 
que ocupen i preocupen del barri, 
que ens mouen a ser proactius: la 
contaminació atmosfèrica, la paci-
ficació i peatonilització de carrers, 
la recuperació i generació d’espais 
públics i espais de trobada, etc.

Guillermo Rojo    
coordinador comissió Camí Amic

El grup, que va néixer el passat 28 
de novembre, té una clara vocació 
pràctica i vol ser un espai que con-
creti i dinamitzi accions. La seva 
creació coincideix amb un moment 
en què des del mateix Camí Amic es 
vol donar un gir i un nou impuls a les 
accions de l’associació. Dir també 
que el dia 29 a l’escola va tenir lloc 
la trobada del camí amic del barri 
on vàrem poder compartir amb la 
resta d’escoles i Ampes les nostres 
línies de treball.

De moment ja som un bon grapat 
de gent. Podem dir que hem iden-
tificat tres grans blocs d’acció. Un 
primer bloc, relacionat amb donar 
continuïtat i fer seguiment a la feina 
del camí amic: traslladar l’enquesta 
feta l’any passat a una versió digital, 
campanya per la implicació dels bo-
tigueres/es en generar camins més 
segurs per la canalla, començar al-
gunes rutes a l’estil del pedibus, etc. 

Un segon bloc, per treballar accions 
entorn la denúncia de la contami-
nació atmosfèrica i la reivindicació 
d’un barri saludable pels nostres 
infants, i, per últim, celebrar un dia 
del camí amic familiar (en paral·lel 
al que fa la canalla) per reivindicar 
un barri i espai públic per les perso-
nes. En aquest sentit, s’ha parlat de 
treballar per la peatonalització de 
Consell de Cent fins a Urgell, crear 
la primera plaça pública d’una cru-
ïlla (Comte Borrell/Consell de Cent) 
i proposar alternatives i continguts 
per l’espai abandonat de Germane-
tes. En definitiva, que volem treba-
llar per un barri més amable!
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Comissió Camí Amic

Calendari  
de 6è 

Encara no tens el calendari de 
l’escola?

Aquest any, els de sisè ens propo-
sen una alternativa ben diferent a 
les clàssiques mantegades d’altres 
anys, menys comestible, però que 
també pot tenir un lloc especial a la 
vostra cuina!

Comissió  
25è aniversari 

El dia 28 de novembre ens vam reu-
nir per primera vegada la comissió 
del 25è aniversari. La trobada va ser 
molt profitosa: a més de relaxar-
nos rient una estona vam prendre 
nota d’un munt d’idees, unes més 
atrevides que altres. 

Hem començat a treballar coordina-
ment amb l’escola (mestres i alum-
nes), i us seguirem informant per 
demanar-vos la vostra col·laboració 
quan calgui.

Recordeu que si voleu fer qualsevol 
aportació podeu contactar amb la 
coordinadora, la Cristina Fernán-
dez, mitjançant la bústia de l’Ampa, 
bustia@ampajoanmirobcn.cat.

Per tal que fer-vos partíceps del desenvolupament de les activitats del 
grup hem obert un BLOC: 

   < http://elcamiamicdeljoanmiro.wordpress.com/>

    ENTRA, MIRA I PARTICIPA 
Us esperem ! 

Remodelar els carrers i les places perquè esdevinguin espais de re-• 
lació, de col·laboració, d’intercanvi i de trobada. Un espai més salu-
dable, més net, més verd i menys contaminat. Un espai educatiu, 
que tothom respecti i faci seu.

Crear una xarxa amb els diferents agents socials implicats, per tal • 
d’assolir els objectius del projecte. Promoure la responsabilitat de 
tothom davant d’aquests objectius.

Remodelar alguns trams cèntrics de la zona implicada, per prio-• 
ritzar les persones sobre els vehicles (tram central: eix Consell de 
Cent - Comte Borrell), que connecti les zones verdes i els diversos 
equipaments del barri.

Fomentar els valors ambientals, amb criteris de mobilitat urbana • 
més sostenible. I fomentar la reflexió sobre la seguretat, vinculada 
a la mobilitat.

Conscienciar els nens i nenes, i les seves famílies, de la necessària • 
implicació i corresponsabilització, per tal de gaudir d’un espai mi-
llor.

Comissió web 

Des del passat mes de novembre 
tenim una petita, però eficient, co-
missió “webera” que treballa per  
millorar el web de l’AMPA.

Es vol facilitar el manteniment, de 
manera que tenir les pàgines al dia 
sigui una tasca lleugera per a qual-
sevol no entès en la matèria, mi-
llorar el disseny i alhora crear nous 
espais.

Esperem poder veure el resultats 
ben aviat!



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 22 de desembre a:
www.ampajoanmirobcn.cat/
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Troba les 7 diferències

Entreteniments

Sopa de lletres

Encercleu les paraules següents: CATALANA, ESCOLA, FAMILIES, 
INFANTS, MESTRES, MONITORS, PUBLICA, QUALITAT 

Endevinalles
1. Què és allò que no es pot  
anomenar sense rompre-ho?

2. Rumieu i endevineu:
què és una cosa molt gran,
que com més n’hi ha menys  
es veu?

3. Xic i petit 
sóc el rei del partit.

L’acudit
A l’escola la mestra pregunta: 

- Maria, digue’m una paraula que 
tingui moltes “o”.

I la Maria respon: - Ciclomotor

- Molt bé. Ara tu, Andreu.

L’Andreu es queda pensant i diu:

-Goooooooooooooooooooool.
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La redacció de Miroscopi no 
es responsabilitza necessària-
ment de l’opinió que expres-

sin els articles signats.

Edita: AMPA de l’escola Joan Miró

Comissió revista:  
Pilar Rubio, Maqui Nueno, Elena Floria, Norma Brichs

Concurs Capçalera Miroscopi 
Aquestes són algunes de les propostes que ens han arribat. Què en penseu? Envieu la vostra opinió a:

miroscopi@ampajoanmmirobcn.cat

S’accepten més propostes! 

Per al proper Miroscopi necessitem la col·laboració dels...  exalumnes

Al llarg d’aquests 25 anys d’escola, heu estat molts els alumnes que heu jugat al pati,  
estudiat a les aules, heu fet ús de la mitja pensió... Quins records en guardeu? També fèieu pollitos?

Envieu-nos un record, una anècdota, una salutació... El que més us vingui de gust,  
però amb una extensió màxima de 8 línies, a:

miroscopi@ampajoanmirobcn.cat

1 2

3 4

5 6

7

M’agrada la que tenim i no vull que es canviï

Taulell d’anuncis


