
   Vida escolar

En els darrers anys i sobretot després de passar les Proves Diagnòstiques de 
5è o les Proves de Competències Bàsiques de 6è, és molt freqüent sentir a 
parlar, cada cop més en el nostre entorn, sobre el nivell de l’expressió escrita 
dels nostres infants i joves. I, malauradament, de manera no gaire positiva.
Certament l’expressió escrita és un dels cavalls de batalla a les escoles. 
Sempre ho ha estat però darrerament sembla que ho sigui més. Vivim en 
una societat on, en general, s’escriu poc i el poc que s’escriu, s’escriu ràpid 
i d’una altra “manera” (exemple clar és el cas del llenguatge emprat en els 
mòbils). Tota aquesta immediatesa que ens demana la comunicació actual 
juntament amb el fet que l’escriptura és la representació d’una llengua i, 
com a tal, implica el coneixement d’un lèxic i d’unes estructures morfosin-
tàctiques diferents que les de la llengua oral entre d’altres, ens ha portat al 
professorat a plantejar-nos, una vegada més, el treball de l’expressió escrita 
a les aules.

“Hem d’escriure més i hem d’escriure més a les aules” sentim dir a conse-
lleres i pedagogs, i això ja s’està fent a l’Escola. Aquest curs, potenciant la 
comprensió i l’escriptura, hem plantejat als nostres alumnes de Cicle Su-
perior el fet d’escriure, no com un treball intern d’aula, sinó com un treball 
de comunicació amb els altres. Per aquest motiu tots els escrits que han 
anat redactant han tingut una intencionalitat comunicativa que depassava 
l’entorn del grup-classe. Així, per exemple, han escrit descripcions d’animals 
per a fer un joc d’endevinalles pels companys de l’altra classe, han escrit i 
enviat cartes per correu ordinari i correus electrònics amb els altres com-
panys del nivell, han escrit textos creatius per a confeccionar un àlbum 
il·lustrat que ha pogut veure tota la comunitat educativa per Sant Jordi, han 
escrit notícies (visita prèvia a la redacció d’un diari) per a què siguin publi-
cades al Miroscopi...

El treball ha estat intens, d’observació, d’anàlisi i de realització. Els nois i 
les noies han treballat de valent per compartir amb tots, els seus redactats, 
feina no gaire fàcil per a ells. En aquest número de la revista us presentem 
uns quants d’aquests escrits i, no cal dir, que ens sentiríem molt satisfets 
si passeu una bona estona amb la seva lectura. Que tots ja sabem que LLE-
GINT, CREIXEM!

Glòria Tomàs García

mestra de Cicle Superior 

treballem l’expressió escrita
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vida escolar

PÍFIES DEL MEU GERMÀ
Anècdotes de la vida real

BerTa sespluGues

ENDEVINALLA
aina Guillamon (5è) 

És  un  animal  que  de  pe-
tit  ja  té  pues. Quan  neix  
és  ros  i  les  seves  pues  
són  blanques. De  gran  
es tornen  marrons. Quan  
té  por  es  fa  una  bola  
i  treu  les  pues. Aquest  
mamífer  és  insectívor. 
Pot  ser  marí  o  terrestre. 
És  un  animal  de  quatre  
potes  que  es  pot  tenir  
com  a  mascota,  enca-
ra  que  normalment  són  
salvatges. És  molt  bufó  
i  sempre  que  la  gent  el  
veu  el  vol  tocar  però  es  
punxen. Té  unes  orelles  
petites , uns  ulls  força  
grans  i  un  musell  molt  
rodonet.       

(solució: ericó comú)

LA CIUTAT FANTÀSTICA
aBril solsona
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PREHISTÒRIA
adela monTolí

ENDEVINALLA
roGer sala (6è) 
Aquest animal, com els 
cargols, sempre porta la 
casa a sobre i si té por s’hi 
amaga dins. Normalment 
és de color verd o marró. 
Les úniques parts del cos 
que sobresurten de la clos-
ca són el cap, les potes i la 
cua. N’hi ha de marines, 
amb les potes planes per 
impulsar- se dins l’aigua, i 
de terrestres, amb les potes 
normals. La majoria són 
lentes encara que també 
n’hi ha de més ràpides. 
Algunes són herbívores i 
d’ altres carnívores. Les 
herbívores no tenen dents 
mentre que les carnívores 
sí. Es reprodueixen per 
ous.

(solució: la tortuga)

EL LLAC DE LES LLAMINADURES
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vida escolar Escrits divErsos...  

EL MILLOR MÓN

SHERLOCK
MOPA

I EL SEU AJUDANT
PANTOFLA
paBlo orTuño

UN MIGDIA ALS NÚVOLS



m
i
r
o
s
c
o
p
i

vida escolarrEcords dEls dE 6è...  
la primera impressió que vaig tenir 
quan vaig entrar per primera ve-
gada a l’escola, que ja fa 9 anys, va 
ser que veia que tothom ens mira-
va, nens més grans i futurs amics. 
l’escola és com una segona família.
Hi ha molt bona gent i mai els obli-
daré. Fer amics com aquests és bas-
tant difícil però ens veurem de tant 
en tant. sempre tindré al cap els 
anys aquí a l’escola.  

Joana Badia

en aquests 9 anys a l’escola m’ha 
agradat moltíssim conèixer amics i 
amigues des que érem  petits.  al pati 
alguns jugàvem a futbol i uns altres 
jugaven amb els tricicles. aquest any 
marxem a l’institut. el pitjor és que 
tindrem més deures i treballs i dife-
rents mestres. 

raymart BayBayan

Una de les poques coses que recordo 
d’infantil és el pessebre que mun-
tàvem. baixàvem a jugar amb les 
casetes i les figuretes que hi havia. 
el pessebre tenia una muntanya en 
una de les puntes, un riu que el tra-
vessava tot de cap a cap i que era 
de paper d’alumini, també hi havia 
ponts per totes parts, més llargs o 
més petits, hi havia un estable on 
dins hi havia una dona amb un 
nen, un home i els tres reis.

carlos camps i contrEras   

Vaig arribar a p-4 però no recordo 
gaire d’aquell curs. sí que  recordo 
p-5, quan em vaig fer molt ami-
ga de l’esther i  érem inseparables. 
Després, a 2n, vaig relacionar-me 
més i vaig conèixer a moltes de les 
persones que ara són els meus mi-
llors amics. les coses que més recor-
do, a part de tot això, són les colò-
nies. les més inoblidables les de 6è a 
abioncillo de calatañazor . sempre 
recordaré quan vàrem fer el bastó, 
quan anàvem  a fer excursions, a 
l’autocar amb la mar, les històries 
de por enmig del bosc, dormir-nos 
l’ainara, la mar i jo  fins ben en-
trada la matinada o ballar la lenta 
de la discoteca amb el meu millor 
amic, en pol. portaré per molts anys 
al meu cor als professors, com-
panys i amics que varen ser o són 
de l’escola Joan miró.                   

 ana paula cusnaidEr BEcErra

l’escola Joan miró m’ ha semblat 
molt agradable i guardo records tant 
de mestres, com la sumpsi, l’alícia, el 
carles... com d’amics, el pol siurana, 
el sergi  Navarro, la Júlia Fontova... 
espero que aquesta escola estigui dre-
ta quan els meus fills tinguin edat 
per anar-hi. l’escola m’ha ensenyat 
moltes coses: català, matemàtiques, 
socials... però també a conviure entre 
nosaltres i a ajudar-nos a millorar 
la nostra manera de ser. estic molt 
content d’anar a aquesta escola.

martí dE FErrEr FuErtEs

en aquests nou anys he anat co-
neixent l’escola mica en mica i li 
he agafat afecte. recordo tots els 
mestres i companys que s’han anat 
incorporant i marxant de l’escola. 
Una de les coses que mai oblidaré 
és quan jugàvem al pati de parvu-
lari a futbol agafant la pilota amb 
les mans i sense assenyalar falta, 
era molt divertit. sempre recordaré 
aquesta escola.

alBErt dE GEa FitEr

el meu primer record és del 
primer dia d’escola, aquest ma-
teix curs. em feia una mica de 
vergonya venir però quan vaig 
trepitjar la meva classe, an-
tàrtida, un munt de nenes van 
apropar-se i van començar a 
presentar-se una per una. i ara 
que ja s’està acabant el curs crec 
que és la millor escola. mai obli-
daré la Joan miró.

irEnE dEl arco rEy

seria difícil explicar tots els mo-
ments i tot el que m’ha passat a 
l’escola. tots els moments, segura-
ment tots, que he passat a l’escola 
han sigut bons. però tinc un re-
cord que és mÀGic, que mai oblida-
ré. recordo que era al sorral amb 
la meva millor amiga i jugàvem 
als “pOWer raNGers”, jo sempre 
era el verd i ella el blau.
espero que els mestres, les mestres, 
els amics i amigues em recordin 
com a un bon company.

pol FuEntE

aquets 9 anys a l’escola m’han agradat 
molt. tot i que tinc un record de quan 
anava a 2n i a 3r no gaire bo, em vaig 
enganxar els dits a la porta, un a 2n i 
un a 3r. però a l’escola també m’ho he 
passat molt bé amb els companys, les 
companyes i els professors/es.

lEvon Gukasyan

És impossible resumir tot el que 
m’emportaré de l’escola.
en aquests nou anys he conegut a 
molta gent (companys, professors 
i monitors) i he après coses que ni 
sabia que no sabia. He jugat a mil 
i un jocs i segur que els recordaré 
tots, o gairebé tots, com fer “sorra 
fina” o fer “pollitos” (muntanyetes 
de sorra i aigua).  
segur que quan s’acabi el curs em 
farà molta pena marxar, perquè 
aquí he passat quasi tota la meva 
vida. me n’aniré de l’escola com 
vaig entrar: plorant.

ainara iriartE

en aquests nou anys que he passat 
a l’escola he fet molts amics i ami-
gues.
recordo a 1r que la mar em va pre-
sentar a moltes de les amigues que 
tinc ara, a 3r amb la clara, que ju-
gàvem a fer-nos les grans i a 4t 
amb l’esther fent d’espies.
i com molta gent més, el que mai 
oblidaré són les colònies, sobretot les 
de 6è a abioncillo de calatañazor.
cada any, des de 1r, he tingut un 
professor diferent: la maica, la laia, 
la sumpsi, l’albert (perquè la sumpsi 
estava de baixa) i per últim la Kha-
dija amb la que he estat 2 anys.
mai oblidaré l’escola Joan miró.

sara mElEro

D’aquests 10 anys d’escola el que més 
recordo són els amics i amigues i els 
professors/es. recordo quan  jugàvem 
al sorral amb les rodes i hi posàvem 
sorra i dèiem ‘’Qui vol sorra fina?’’ em 
fa pena marxar de l’escola perquè pen-
so que ens fem grans. però d’aquesta 
escola guardo molts bons records. 

 asha torrEs solé  
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vida escolar  ara quE marxEn...

Durant aquests nou anys he compar-
tit l’escola amb moltíssima gent. al-
guns companys han marxat i d’altres 
s`han quedat. això és el que passarà 
també a l’institut. coneixerem molta 
més gent que vindrà d’altres escoles i 
centres educatius. i jo trobaré a faltar 
molt a tots els de 6è que no vinguin a 
l’ernest lluch.

Judith martí BallEstEros

Fa nou anys que sóc a l’escola i això 
són molts anys! a l’escola he après a 
respectar els companys i els mestres, 
el torn de paraula a classe i moltes 
coses més...
el que més m’ha agradat ha sigut 
trobar els amics que tinc, hi haurà 
amics que potser els oblido ràpid però 
n’hi ha d’altres que no oblidaré mai! 
i ara toca anar a l’institut. espero fer 
molts amics, com a l’escola, i passar-
m’ho igual de bé.

iu mir 

Fa només 2 anys que estic a l’escola, 
això és poc, no és que m’agradi molt 
però està bé. tinc amics bons que ju-
guen i parlen amb mi. ara toca anar 
a l’institut i espero que no sigui tan 
dur com diuen els germans grans 
dels meus amics. tot i així ja tinc 
plans: primer treure més bones notes, 
segon jugar molt a futbol, que és el 
que més m’agrada de tots els esports 
i, tercer, fer nous amics i dir adéu als 
que marxin a d’altres centres.

adrián laFuEntE

Dels 8 anys que porto a l’escola jo el 
que més recordaré seran els com-
panys i els bons moments, més que 
els dolents. les dues persones que se-
gur que no oblidaré mai són la mar i 
la clara, perquè han estat les meves 
dues millors amigues des de p3. al-
guns cops ens hem enfadat però ara 
seguim sent amigues i espero que ho 
seguim sent tota la vida.

soFia molina Blanco       

aquests nou anys a l’escola m’ho he 
passat molt bé amb els amics. He 
viscut coses inoblidables amb tots 
els professors/professores i amics. 
Hi ha hagut professors més bons i 
d’altres pitjors. també assignatu-
res a les que els he agafat el gust, 
com per exemple les matemàtiques 
i les socials.

Jordi pi morEno

Una cosa que sempre recordaré 
d’aquests quatre anys a l’escola és 
el primer dia, que per mi va ser a 
tercer. Quan vaig sortir al pati, un 
noi que es diu iu va venir cap a mi 
i em va preguntar com em deia, 
que no  ho recordava. li vaig dir el 
meu nom i em va dir que era llarg 
i que com no ho recordaria, em va 
preguntar si em podia dir cobe br-
yan. i aquest és el record que mai 
oblidaré.    

Joaquín riquElmE

Una de les experiències de l’escola 
que mai oblidaré és el meu primer 
dia. Vaig entrar al primer trimestre 
de p3, vàrem fabricar un dragonet 
de plàstic i hi jugàvem al pati amb 
ell. em van rebre tots amb un gran 
somriure d’orella a orella. tampoc 
oblidaré els tallers de p5, la majoria 
de la classe volia fer el d’ordinador. 
i una de les coses més interessants 
que he viscut ha estat que a p5, tam-
bé, i va haver un eclipsi solar.

roGEr roca

aquests nou anys he passat molts moments bons i alguns de dolents, he 
tingut moltes professores i alguns professors, he passat per moltes classes 
diferents, he conegut a molts nens i nenes i he fet molts amics i amigues. 
però el que més recordo és infantil,  jugar tot el dia i no tenir ni un full de 
deures. Jo vull quedar-me a infantil tota la vida!!!

Emma rodríGuEz martínEz

Un record de l’escola que mai oblidaré 
són els amics! tinc moltíssims records 
dels meus amics i em costarà molt 
deixar-los. i no només els amics sinó 
també els professors, l’escola, les colò-
nies a abioncillo de calatañazor...
a vegades quan estic sola a casa em 
poso a plorar perquè, d’aquí molt po-
quet, arribarà el final d’una etapa que 
sempre portaré al meu cOr i que mai 
m’oblidaré. =(   

clara ruBio Estrada

en aquests cinc anys que he estat 
a l’escola m’ho he passat molt bé. 
He conegut a molts professors/es 
i monitors/es, alguns agradables 
i d’altres no tant, i a molts nens 
i nenes. també he fet molts amics 
i amigues. recordo que el primer 
dia la Judith em va presentar a la 
Júlia, a la Joana i a l’asha. 
el que més m’ha agradat són les 
colònies i ser els més grans de 
l’escola.  
alEJandra montsErrat talavEra rotEla

el meu primer record de l’escola Joan 
miró és a p4. Una de les monitores 
que tenia m’ho feia menjar tot, i, en 
canvi, les altres monitores, alguna 
vegada, em perdonaven una mica 
del plat. però un dia, aquella moni-
tora em va perdonar el que menys 
m’agradava (la truita) i des d’aquell 
moment la vaig començar a apreciar. 
també recordo p5, 1r, 2n,3r, 4t, 5è i 
6è. i ara em toca marxar.

raquEl tinta cunillEra 

He passat nou anys en aquesta esco-
la, segurament, inoblidables.
recordo que a p4, quan sortíem de 
piscina m’estirava amb l’ana paula 
a parlar i a jugar mentre esperàvem 
que vinguessin els pares. Una de les 
cosses que m’agradava més eren “els 
racONs”, sobretot les casetes. a mi 
m’agradava fer de cambrera. 
m’encanta aquesta escola i no vull 
deixar-la.

EsthEr zamarra

aquets anys a l’escola no és que se 
m’hagin passat molt ràpid, però, 
m’agradaria estar-m’hi sempre 
perquè aquí tinc molts amics i ami-
gues. m’agradaria molt poder estar 
a l’institut amb els meus companys 
de sempre, sé que hi haurà molts que 
aniran al mateix centre però jo no.             

JaumE crEspo carrasco 

en aquests 9 anys el que més m’ha 
agradat és la celebració del carna-
val. en aquesta festa ens disfressem 
i fem xerinola. també m’han agra-
dat les estones de pati perquè m’ho 
passo molt bé jugant a bàsquet.

víctor José JiménEz 
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vida escolar

aquests 9 anys que he passat a 
l’escola Joan miró m’ho he passat 
“super” bé. He passat moltes aven-
tures amb molta gent, mestres, 
professors, monitors, però amb 
qui més, amb els meus amics!!! a 
6è he pogut gaudir i compartir mil 
i una coses amb ells. Una d’elles 
els secrets, per fi he pogut desco-
brir qui sap guardar-los i qui no. 
espero poder estar sempre amb 
ells i no perdre l’amistat que te-
nim malgrat que alguns vagin a 
un altre institut.

víctor álvarEz monllor                      

al llarg d’aquests anys d’escola hem 
fet moltes sortides i hem anat 8 cops 
de colònies! És clar que no tothom ha 
anat des de p3. Hem tingut nous com-
panys i companyes i n’hi ha d’altres 
que han marxat de l’escola per di-
ferents motius. les colònies que més 
m’han agradat han sigut les d’aquest 
any, 6è, que hem anat a “abioncillo 
de calatañazor”. se m’han fet molt 
curts aquests 9 anys.

isaBEl aBril 

Durant aquests nou anys d’escola 
m’ho he passat molt bé. Una de les 
coses que més m’ha agradat han 
estat els professors, el tutor que 
tenim ara és molt bo. aquest curs 
hem celebrat el 25è aniversari i 
m’ha agradat molt . Ho vam ce-
lebrar amb una gran festa i un 
gran pastís fet de capses de car-
tró. això no ho oblidaré mai. ara 
toca marxar de l’escola, canvio 
de centre, faré nous amics i co-
neixeré una nova escola. espero 
passar-m’ho tan bé com aquí.

marc amiGó

Durant aquests nou anys a l’escola 
he passat molts bons moments. De 
totes les professores/ors, tant s’hi 
ha estat bones o no tant, estic segu-
ra que en guardaré un bon record. 
amb tots els companys amb els que 
he estat m’ho he passat pipa. marxar 
de l’escola se’m fa molt trist perquè 
d’aquí tinc molts bons records.  =(

Judith BovEr i Juan

en aquests quatre anys que he estat 
a l’escola he estat molt contenta amb 
tot i sobretot amb els amics. encara 
que de vegades ens barallem, la sang 
no arriba al riu, passa una mitja hora 
i ja tornem a estar tots contents. en 
l’estudi, aquí a l’escola m’han ajudat 
molt des de tercer. i els mestres de sisè 
molt però molt.
les festes que hem celebrat han estat 
“guais” i les colònies que més m’han 
agradat han estat les de sisè perquè 
hem fet coses que no havia fet mai, 
com ara banyar-me en un riu i anar 
tota maca a la “disco”.

nicollE BrionEs rodríGuEz

tinc molta, molta sort de poder anar a 
aquesta escola. a part de tot el que he 
après, han estat nou anys inoblidables 
pels jocs, les classes, els i les mestres, 
els professors/es i el més important: 
els bons amics i amigues. m’ha agradat 
molt el viatge a abioncillo de calata-
ñazor (sòria). em fa molta pena deixar 
l’escola i els amics. a més, em fa una 
mica de por passar a l’institut.

arnau capElladEs marzo

Jo sóc nova a l’escola, d’aquest curs, i 
ara puc dir que ha estat una experièn-
cia fantàstica estar en aquesta nova 
aventura a la Joan miró. els amics 
són fantàstics, divertits i molt, molt 
simpàtics. Ha estat un privilegi fer el 
sisè en aquesta escola. m’han agradat 
molt les festes i el viatge de final de 
curs que hem fet. se’m fa difícil com-
parar aquesta escola amb una altra 
perquè per a mi aquest curs ha estat 
el millor. el que mai oblidaré és el dia 
que vaig entrar a l’escola, tot era molt 
diferent i hi havia una muntanya de 
nens i nenes junts. la veritat és que 
va ser divertit.

itziar dEl arco rEy

a mi aquests nou anys a l’escola 
m’han agradat moltíssim. Des 
de p3 fins a 6è. en especial m’ha 
agradat molt 6è perquè és l’últim 
any que veuré a tots els meus 
companys.  a p3 vaig tenir de 
professors a la Dorotea i al Jor-
di, bons professors. i a 6è tinc el 
Jordi, la Khadija, la Glòria, el xa-
vier, la rosa, el Fernando, la su-
sanna i l’anna,   professors molt 
bons. a 6è tot es complica més: els 
exàmens, els deures... però val la 
pena perquè surts preparat per a 
l’institut.     

alExia Faus castro

en aquests nou anys a l’escola he cone-
gut molts amics i amigues amb els que 
m’ho he passat molt i molt bé. el que 
mai oblidaré de l’escola és sisè. aquest 
any m’ha passat molt ràpid perquè 
hem fet moltes activitats com l’obra de 
teatre, la Fira literària de st.Jordi, el 
viatge a abioncillo i moltes altres més. 
el proper curs canviaré de centre i es-
pero fer nous amics i amigues.

Júlia Fontova

Des que vaig entrar a l’escola tot 
em va semblar fantàstic però 6è... 
6è ha estat una experiència única i 
extraordinària. el més important 
és que ara, més que mai, notes qui 
són el amics de veritat. la resta 
són els deures i les hores estudiant 
però val la pena. m’ho he passat 
molt bé aquests anys i crec que els 
meus companys també. però això 
no és tot, el viatge de 6è ha sigut 
molt divertit i he compartit mol-
tes sensacions i moments que mai 
oblidaré.

mar FornEr

Jo vaig entrar a l’escola ja fa molt 
de temps. De quan vaig entrar hi ha 
coses que ja ni recordo, però el que 
sí que mai, i de ben segur que mai, 
no oblidaré seran els amics, el viatge 
de fi de curs de 6è i l’obra de tea-
tre amb l’actuació conjunta de tot 6è. 
em va impactar molt. i espero poder 
continuar tenint bons records ja que 
el curs vinent anirem a l’institut i 
espero no separar-me de molts dels 
meus amics. 

anna FuEntE hErnándEz

D’aquests quatre anys que porto 
aquí a l’escola, l’any que més m’ha 
agradat ha sigut aquest perquè, com 
és l’últim, ha estat el més impor-
tant per a mi.  el curs vinent aniré 
a l’institut i no tornaré a l’escola 
mai més, bé de visita sí. tampoc no  
veuré més als meus mestres ni mo-
nitors i algun que altre amic , però 
sempre recordaré la meva escola, 
les estones bones i dolentes que he 
passat, tot allò que he après i tots els 
amics i amigues que he fet.

sasha ullón mErEllo
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vida escolar

9 anys, sembla molt temps, però 
en realitat no ho és. 
Una de les coses que no oblidaré 
mai és aquest últim any, 6è. els 
amics sobretot, perquè no tots van 
al mateix institut i és molt prob-
able que a alguns no els torni a 
veure. 
per una banda no vull marxar 
però per l’altra, jo no veig l’institut 
com un final, sinó com un prin-
cipi, una nova etapa.
NO ObliDarÉ mai el meU pas per 
l’escOla!!!

clara GaBaldon Grau

aquests anys per mi han sigut 
molt divertits i difícils a la vega-
da. l’any que em va costar més 
va ser segon perquè no sabia ni 
català ni castellà ni entenia els 
companys. Quan vaig aprendre 
va ser més fàcil comunicar-me 
amb ells i entendre les coses. l’any 
que més m’ha agradat ha estat 6è. 
No sé perquè però per una part no 
vull que s’acabi el curs, hi haurà 
companys que ja no els veure més 
perquè canvien d’institut, però per 
una altra sí que ho vull, ja som 
grans.  mai oblidaré l’escola. 

anna hovhannisyan

Jo vaig entrar a l’escola a p3 i des 
de que hi vaig entrar tot va canviar 
per a mi: els amics, els professors, 
els monitors... ara que ja s’acaba 
puc dir que el què més m’ha agra-
dat ha estat conèixer a gent nova 
i anar de colònies, en especial a 
abioncillo. per a mi aquests nou 
anys han sigut molt divertits.

clàudia martín BuEno

a mi aquests cinc anys se m’han 
passat molt ràpid. Han estat uns 
anys divertits i també difícils per 
mi. Jo vaig venir a l’escola a 2n i 
des d’aleshores he conegut un munt 
de gent. sempre recordaré molt les 
colònies a abioncillo. aquest any se 
m’ha fet curt.  el proper curs anirem 
a l’institut i els companys s’aniran 
dispersant en diferents centres,  al-
guns però coincidirem en el mateix. 

ashlEy milan rEdondo

aquests 10 anys m’ho he passat bé a 
l’escola. He fet molts amics. ara que 
ja s’acaba, em fa pena acomiadar-
me de tots ells i també dels profes-
sors. 10 anys de vivències, d’amics, 
de jocs i d’estudi. mai oblidaré quan 
vaig conèixer l’aniol, un amic que 
ara fa segon. m’agradaria acomia-
dar-me amb un gran aDÉU ple 
d’agraïment i alegria per tot el que 
he après i viscut.

sErGi navarro suBías

el millor record que tinc de l’escola 
han sigut tots els amics que he fet, 
des de que vaig entrar fins ara, tots 
els que he anat coneixent durant 
tots aquests anys. Un d’aquests re-
cords ha estat durant el viatge a 
abioncillo, quan juntament amb el 
pol, el carlos i el Jordi ens vam 
passar tota la tarda mullant-nos 
els peus al riu i tirant-nos per un 
lloc fent la “croqueta”. No ho obli-
daré mai de la vida. 

paBlo ortuño Floria

Jo vaig entrar a l’escola a p3 i no 
és que recordi gaire cosa, però el poc 
que recordo és molt divertit, com el 
dia que vaig portar un pop per fer 
una exposició i el vam penjar del 
sostre amb un fil. altres coses que 
mai oblidaré de la Joan miró són 
els amics, els professors, els mo-
nitors i les colònies. Han estat nou 
anys molt intensos i divertits.

GuillEm prats lara

Durant aquests nou anys he passat 
moltes coses bones a l’escola, però 
l’any que més destaco, per com de 
bé que ho hem passat, és el de 6è. 
el curs m’ha passat molt ràpid i el 
motiu és per les coses tan diverti-
des que hem fet, l’obra de teatre, 
les sortides i molt més: la setma-
na d’abioncillo. arriba un mo-
ment que et fa molta pena deixar 
l’escola, el teu meravellós grup, i 
et fa més pena si el proper any no 
els tornes a veure perquè te’n vas 
a viure a una altra ciutat.

aaron romEra hErnándEz

l’escola ha estat molt important 
per mi ja que és on he conegut tot 
els meus amics (el pablo, el roger, 
l’anna...) i també on he après a lle-
gir i escriure, sumar i restar, mul-
tiplicar... He estat 7 anys a l’escola, 
i he passat alguns anys millors que 
altres, però han sigut agradables. a 
mi el professor que m’ha agradat 
més ha estat el Jordi peiró.

roGEr sala

aquest curs el temps ha passat molt 
ràpid perquè les sortides, el viatge, 
el 25è aniversari i més coses, han 
fet que no haguem tingut temps de 
fer classes “normals” com abans i 
ara, ja ens queda poc per acabar la 
primària!  Jo crec que d’aquest curs 
tindrem molts bons records, tant de 
l’escola com dels amics. pels de 6è, les 
festes d’aquest curs han sigut molt 
més divertides, treballades i prepa-
rades que les dels altres.

valEria ravEllo

en aquests 9 anys he viscut 
moltes experiències, amb 
molts nens i nenes, amb 
professors i professores...
tinc una experiència que 
mai oblidaré, va ser quan 
jugàvem a les casetes de 
parvulari a ¨papis¨ i a ¨ma-
mis¨, planxàvem, cuinàvem, 
cuidàvem ¨bebès¨. era com 
si fóssim adults i portéssim 
una vida adulta com qualse-
vol altre. aquest és un record 
inoblidable.    

quim salEs i suBirà

aquests últims anys m’han agradat 
molt. ara que estic a 6è no vull aca-
bar l’escola perquè crec que em falten 
moltes coses per aprendre i m’he di-
vertit molt amb els meus companys. 
però no puc fer res per evitar mar-
xar. estic molt trist, tot continua i ara 
penso que a l’institut faré nous amics 
i m’ho passaré tan bé com aquí. 

adrián samaniEGo

Des que vam començar p3 hem anat fent-
nos grans i ara ja ens toca marxar de 
l’escola!!! aquests anys hem fet molts amics 
i aquest curs de 6è ha estat inoblidable.  el 
que sempre recordaré del meu pas per la 
Joan miró són els amics, les excursions i 
les colònies, especialment el viatge de sisè. 
m’ho he passat “pipa”. tot i que ara can-
viem de centre, espero que algun dia ens 
tornem a veure tots.

andrEa solanas vallès

rEcords dEls dE 6è  


