
   Vida escolar
benvinguts i benvingudes  

al nou curs!
Sembla que fa quatre dies, disfressats de “bolliwoodienses”, acomiadàvem el 
curs gaudint del magnífic sopar organitzat pels pares i mares de les classes 
Himàlaia i Atlàntic.

Ja fa dies que hem començat un nou curs amb bons propòsits i ganes de tre-
ballar i fer amics... Un nou curs marcat per les retallades en educació que a 
la nostra escola suposen: un mestre i mig menys a la primària, menys hores 
de l’auxiliar d’educació especial per atendre als alumnes amb més necessitats 
educatives, reducció d’hores de desdoblaments i reforços, reducció de despe-
ses de funcionament i d’especialistes que hauran de cobrir els primers deu dies 
de les baixes del professorat... 

Malgrat que el Projecte Educatiu de Centre per aquest curs és igual d’ambiciós, 
sabem que ens faltaran recursos per poder continuar alguns dels projectes ini-
ciats, sabem que no hi haurà la mateixa atenció personalitzada a l’alumnat, i 
temem que algunes de les activitats no es puguin realitzar. 

Com a docents compromesos amb l’educació volem continuar treballant amb 
il·lusió i alhora reivindicar una escola pública de qualitat. Perquè l’educació és 
un bé que hem de preservar per sobre de moltes altres coses. Perquè estem 
absolutament convençuts i convençudes que l’educació pública és un pilar fo-
namental en una societat justa i democràtica que cal defensar. Perquè retallant 
despeses també retallen la qualitat que tants anys ens ha costat aconseguir.

Aquest curs, a causa de la manca d’escoles públiques a l’Eixample, hem hagut 
d’assumir tres grups de P3. Això ha significat una redistribució dels espais i la 



       Anem de colònies... 
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LES COLÒNIES: UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA

A començament de curs els nens i nenes de 1r fins a 5è van anar 
de colònies. A l’escola proposem aquestes activitats perquè som 
conscients de la importància que té viure una experiència de con-
vivència, aprenentatge i temps lliure en un entorn de natura pri-
vilegiat i adequat per realitzar-la. Ho fem a l’inici de curs perquè 
considerem que aquesta activitat afavoreix les relacions personals i 
ajuda a crear vincles afectius entre els alumnes i amb els mestres. 
Aquests vincles afectius, una vegada al centre, faciliten la convi-
vència i el bon clima per a les relacions personals i els aprenen-
tatges.   

pèrdua del menjador exclusiu de P3. Malgrat les preocupacions inicials, hem de 
dir que, amb l’esforç de tots, estem molt satisfets de com hem sabut integrar 
aquest nou grup a l’escola. 

Donem la benvinguda a les famílies, als nens i les nenes que s’han incorporat a 
l’escola i als petitets de P3, Sargantanes, Pica-soques i Eriçons, que omplen cada 
dia els espais de rialles, emocions i sentiments. 

També donem la benvinguda a l’escola a la Laura, la Núria, la Roser, la Vanessa, 
la Marta, mestres d’educació infantil, a la Mercè, mestre d’educació primària, a la 
Begoña, mestra d’educació especial, l’Agnès mestra d’anglès i la Marga, la nova 
conserge. Esperem que s’hi trobin molt bé compartint la feina i els projectes de 
cada dia.

Trobarem a faltar a la Dolça que s’ha jubilat parcialment i només vindrà alguns 
dies a l’escola, a la Glòria, la Jessica, la Isabel, la Sílvia, la Laia, la Teresa, el Cisco i 
l’Olga, a tots els desitgem molta sort.

Als que continuem a l’escola i als que heu arribat nous, mestres, famílies, i alum-
nes, us animo a continuar defensant la qualitat de la nostra escola i us desitjo un 
curs ple d’experiències noves, gratificants i compartides. 

       Maria Eugènia Cantos 
Directora de l’escola Joan Miró 
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Els nens i les nenes de 1r i 2n  
vam anar de colònies 
al Castell de Fluvià,  

a Sant Esteve de Palautordera

a la granja hi havia molts 
animals, no ens feien por  
i ens agradava molt tocar les 
cabretes.

la casa de colònies es diu castell de Fluvia perquè té 
una torre  que sembla la d’un castell.

- a mi em va encantar  
la tirolina! -la Judith riu molt...  
- a mi em va fer una mica de por, 
però després ja no.
- va ser superguai!!
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vida escolar Anem contents...   
- estàvem preparant els llits
- els llits no! el pijama i el sac
- aquesta maleta era del nil
- Jo vaig portar una motxilla
- i jo un necesser amb colònia. 
no sé perquè la meva mare em 
va posar colònia...

vam fer un passeig  
amb carrossa amb el tango i 
vam aprendre moltes coses del 
món del cavall.

tots escoltant als monitors 
abans de començar  
els jocs lliures.

estem pelant molt bé les pomes 
per fer melmelada. 



m
i
r
o
s
c
o
p
i

vida escolar
A les colònies!  

Els alumnes de 3r  
de les classes  
Amazones i  
Mississipí  
vam anar  

de colònies  
al Ginebró  
a Vilopriu  

(Baix Empordà)

excursió amb brúixola  
pel bosc de vilopriu.
excursió amb brúixoles  
seguint les pistes fins arribar  
al poble de vilopriu.

Preparació de  
les bosses d’olors en el taller

Fent bosses d’olors al ginebró
al taller de les colònies hem fet 

bosses d’olors
al ginebró hem fet bosses d’olors.

Foto de record dels alumnes de 3r al 
magraner de la casa de colònies.



vida escolar  les colònies...
Les classes de 4t Júpiter i Terra  

vam anar de colònies a Marcel Maillot a l’Estartit

Qui diu que no a una foto de grup!
a l’espai Júpiter i terra estan molt lluny, i a les colònies estem junts.
som les classes Júpiter i terra oi que estem guapos? i el fondo és bonic eh?
Junts a l’escola i junts a les colònies.
la casa de colònies era molt gran. uau!

vam  fer la dissecció  
d’un peix va ser molt 
emocionant,  
van començar a sortir  
un munt de budells  
i el cor era molt petit.
vam fer la dissecció  
d’un peix, a mi,  
la veritat, és que  
em va fer una mica 
d’angúnia.
Que divertit que és  
obrir un peix!!!
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aparteu les criatures que em tiro!!!

en una paraula: impressionant!

adrenalina al màxim.

Hola! ens trobem dalt del vaixell 
pirata, aquí a dalt fa fred i es veuen 
les illes Medes.

semblava molt divertit però, tinc 
vertigen!!!

la classe Júpiter es va tirar primer 
i quan van acabar van dir que era 
molt divertit!

els de cinquè vam visitar 
el parc eòlic de  
les “colladetes”.

i encara que  
el cel era gris ens  

 
ho vam passar molt bé.       

AgrAden molt!  



vida escolar les colònies de cinquè  

reunits al castell de 
Miravet, un record 
per la història.

L’alumnat  
de 5è Atlàntic  

i Himàlaia
 a les colònies  

del Delta de l’Ebre

vàrem perxar al delta de 
l’ebre amb els companys i 

els mosquits.

Passejant en bicicleta fins a 
la platja de riumar.


