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A l’escola Joan Miró, el curs 90-91 
vam decidir incorporar l’educació 
emocional com un aspecte més 
a treballar amb els nostres alum-
nes.

Ho vam fer perquè considerem  
que potenciar el desenvolupament 
de la competència emocional és 
essencial per al desenvolupament 
personal. La finalitat d’aquest tre-
ball és augmentar l’autoestima i la 
capacitat d’adoptar una actitud po-
sitiva davant la vida. 

Entenem que aquesta competèn-
cia s’adquireix preferentment a 

Equip de mestres  
de l’escola Joan Miró 

l’entorn familiar ja que els forts 
llaços emocionals fan possible 
que puguem aprendre a ser emo-
cionalment forts, amb l’objectiu 
d’aconseguir un major benestar. 

L’escola com a espai de convivèn-
cia on inevitablement hi haurà 
conflictes, ens ofereix la possibili-
tat d’aprendre a buscar solucions 
positives que permetin crear vin-
cles afectius que alhora contribu-
iran a crear un clima positiu per a 
la convivència. 

Forma part del programa d’educa-
ció emocional el coneixement d’un 
mateix i el coneixement dels altres, 
aprendre a identificar i expressar 

L’article

Per què eduquem  
les emocions?

Editorial
Davant la crisi: autoestima’t!

Una abraçada, un petó, una 
carícia... són gestos que ens 
fan sentir bé. Tan si els fem 
com si els rebem: ens conso-
len, ens calmen, ens fan som-
riure, ens ajuden a sentir-nos 
millor amb nosaltres i amb la 
persona del costat.

En aquests temps difícils, qui 
més qui menys té molt a prop 
persones que viuen situacions 
crítiques i, sovint costa trobar 
el gest adequat per donar 
ànims o alleugerir una mica 
el malestar.

Per això, des del Miroscopi i  
davant la crisi, vam pensar en 
què podem fer. I vam coincidir 
en una cosa: el primer que cal  
és no perdre mai l’autoesti-
ma. 

Autoestima’t per no perdre 
mai la dignitat. La dignitat ne-
cessària per a seguir endavant. 
Seguir endavant mantenint  
vives les forces per a lluitar  
per als nostres i per tot allò 
que ens correspon. 
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els sentiments, aprendre a escoltar, 
saber-se posar en el lloc dels altres, 
aprendre a definir i a resoldre els 
conflictes. 

Saber com som i conèixer als altres 
afavoreix el benestar personal i el 
del grup. Conèixer les nostres pors, 
controlar la ira i empatitzar amb els 
altres són habilitats que ens ajuden 
a estar millor amb nosaltres matei-
xos i amb els altres. 

La intEL·Ligència EMocionaL 
consistEix En conèixEr LEs 

pròpiEs EMocions  
i LEs EMocions dELs aLtrEs

A les classes treballem tècniques 
d’autoconeixement i autocontrol: 
control de l’estrès a través de la 
relaxació, la meditació i el control 
de la respiració. La regulació de les 
emocions com la ira, la tristesa, la 
vergonya, la timidesa, la culpabilitat, 
l’enveja, l’alegria i l’amor. També 
treballem habilitats que faciliten les 
relacions amb els altres: l’escolta, 
el diàleg, l’empatia, l’assertivitat... 
Totes aquestes actituds prosocials 
faciliten i ajuden a relacionar-nos 
de manera positiva i a combatre 
actituds discriminatòries, racistes, 
xenòfobes i sexistes.

aprEndrE  
a conèixEr i controLar  

LEs EMocions i no a  
rEpriMir-LEs, és La cLau pEr 
EsdEvEnir pErsonEs fELicEs 

A Educació Infantil treballem a par-
tir de contes i aprofitant els mo-
ments que ofereix la vida quotidia-
na per reforçar els vincles, tant amb 
els mestres com entre els propis 
companys. Així ajudem als infants 
a identificar, expressar i regular les 
pròpies emocions.

A partir de Cicle Infantil introdu-
ïm petites i grans converses entre 
els infants i els/les mestres que 
permeten compartir vivències i 
sentiments. També treballem a 
partir d’activitats que ajuden els 
nens i nenes a anar-se coneixent 
ell mateixos, conèixer als altres 
i preveure situacions més enllà 
de la vida quotidiana, per anar 
assegurant de manera reflexiva 
els continguts que aquestes relaci-
ons interpersonals i intrapersonal 
impliquen. 

Totes aquestes activitats en ajuden 
a saber identificar les emocions, a 
identificar la causa d’un conflicte, a 
aprendre a buscar possibilitats de 

resolució, a expressar en gran grup 
les vivències i els sentiments, els 
acords i els desacords... Aprenem 
que el comportament de cada un 
influeix en les emocions dels al-
tres i per tant en el seu compor-
tament. 

L’objectiu final és aconseguir rebai-
xar l’ansietat, l’estrès, la indisciplina, 
els conflictes i augmentar l’autoes-
tima i les relacions positives amb els 
altres. Aquest benestar emocional 
personal reverteix en el treball a 
l’aula perquè facilita l’afrontament 
dels reptes d’aprenentatge i aug-
menta la creativitat com a individus 
i com a grup.

tEnir coMpEtència EMocionaL,  
conèixEr i controLar  
LEs EMocions pròpiEs  

i LEs dELs aLtrEs, Ens coL·Loca  
En MiLLors condicions 

pEr afrontar ELs rEptEs 
qUE PLAnTEJA LA vIDA



3 

Llibre preferit?
El nom de la rosa, d’Umberto Eco.

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

A futbol i escacs . Molt poc.
què creus que és el millor que te-
nen els nens avui dia? 

Que són força crítics.
què creus que més els cal als nens 
avui dia? 

Capacitat de superar les dificul-
tats.

Una persona que va ser important 
per a tu de nen.

El meu germà gran, que anava 
obrint via.

Continues tenint les mateixes idees 
polítiques de quan eres jove? 

Han evolucionat, però segueixo 
compromès amb la transformació 
de la societat.

Tres personatges que admires.
Espàrtac, Robin Hood, Gandhi..., 
però admiro els/les compatriotes 
que van lluitar des de l’anonimat 
contra els 40 anys de dictadura.

Lloc favorit de Barcelona.
Els que tenen una bona vista so-
bre la ciutat. 

Hi ha barris de Barcelona on no has 
estat mai?

Crec que he passat per tots.
Una cançó? 

Paco Ibáñez amb “La poesia és 
una arma cargada de futuro” de 
gabriel celaya.

A qui et costa més dir no?
En els temes importants a la Fina, 
la meva companya.

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

Que ells no van poder estudiar.
què volies ser de gran? 

De nen no ho recordo. D’adoles-
cent, matemàtic o filòsof.

Un missatge (curt) per als nostres 
lectors.

Val la pena intentar viure intensa-
ment cada dia.

Xavier Riu i Sala 

L’entrevista

Tinc 58 anys, sóc veí del barri, casat i sense fills. Es dóna la casualitat 
que em va tocar participar a la creació de la Joan Miró des d’una triple 
vessant: la lluita veïnal per construir una escola pública a les antigues 
cotxeres de tramvies; el treball a l’escola cooperativa Elaia que havia 
funcionat en aquest barri en ple franquisme i va aconseguir passar a 
pública amb els primers anys de democràcia; i la incidència en la política 
municipal que va fer confluir els dos processos.

Has estat i ets professor de l’es-
cola Joan Miró des de fa temps. 
vas viure uns inicis difícils i estàs 
vivint una època difícil. Salvant les 
distàncies entre una etapa i l’altra, 
quina et resulta més feixuga? Hi ha 
algun paral·lelisme?

Les dues etapes són difícils, però 
potser recordo més il·lusió com-
partida en la primera. Tot i que 
ara tenim una situació objectiva-
ment més bona, el problema és 
que anem perdent el que havíem 
anat guanyant. Això desanima a 

molta gent. A altres, però, ens 
empipa i provoca tant, que més 
aviat ens empeny a lluitar per 
defensar-ho. 

vas interrompre la tasca de pro-
fessor durant un temps per ocu-
par un càrrec polític. què trobes 
a faltar d’aquella temporada lluny 
de l’escola?

Dels 26 anys de la Joan Miró he 
estat fora en dues ocasions, 4 i 
5 anys respectivament. N’estic 
orgullós de la feina feta, però 



 4 

Per aquest número de Miroscopi 
vàrem rebre algunes propostes 
i aquesta és una de les que hem 
recollit. 

Dia rere dia sentim parlar de tots els 
problemes que es van generant per 
la situació econòmica que passa, de 
fet, gran part d’Europa. 

nosaltres volem parlar de petites 
solucions, de recursos per tirar una 
mica endavant, malgrat la crisi. Hem 
buscat propostes que ens poden 
suposar un estalvi de diners o una 
col·laboració amb la comunitat, per 
tal de fer el moment més fàcil per 
tothom. Aquí us esmentem i descri-
vim diferents iniciatives. Esperem 
que alguna us sigui d’utilitat.

Maqui nueno  
mare de 1r i 5e 

no ho enyoro gens, va ser molt, 
molt dur. Hi ha un gran desco-
neixement social sobre la feina 
política. Uns quants aprofitats 
desacrediten la tasca de la majo-
ria de gent que s’hi dedica!

Partim de la base que sí, que calen 
retallades. quines creus que es po-
drien fer i no es fan i quines es fan 
que no s’haurien de fer?

Retallaria, via impostos, els sous 
escandalosos de centenars de 
milers d’euros, que no es justifi-
quen en cap àmbit (en els bancs 
en veiem fins i tot de milions 
d’euros). I no retallaria uns ser-

veis públics que, malgrat el que 
ens diuen, encara els teníem a la 
part baixa de la despesa social 
dels països europeus.

I malgrat tot, segueixes creient en 
l’escola pública?

Més que mai. La qualitat no 
es pot separar de l’equitat, i 
aquesta es dóna millor en un en-
torn plural de convivència. Als 
nens i les nenes no se’ls hauria 
de separar ni per raons socioe-
conòmiques ni culturals o religi-
oses. Les dues xarxes d’aquest 
país han fet i fan molt de mal a 
la cohesió social del país, tot i 

la bona tasca d’algunes escoles 
concertades. 

Creus que les famílies d’avui s’impli-
quen més o menys que els d’ahir?

Hi ha de tot, evidentment, però 
potser hi ha més desorientació. 
En general el problema el veig 
més qualitatiu que quantitatiu. 
La realitat és molt fluïda i tots 
els agents educatius tenim més 
dubtes sobre què fer.

Com vols tancar l’entrevista? 

Agraint-vos molt aquesta opor-
tunitat de compartir reflexions i 
vivències.

Webs solidàries 
Canal obert

BAnC DE TEMPS 

Proposa un intercanvi de serveis i 
coneixements. Si nosaltres sabem 
fer quelcom i tenim temps per fer-li 
aquest servei a algú que ho neces-
siti, aquest algú farà el mateix per 
una altra persona, i així successi-
vament fins a tornar a nosaltres 
mateixos o algun conegut nostre 
que també sigui beneficiari d’algun 
servei. Amb aquest cercle tots ens 
haurem enriquit en coneixement, 
haurem estalviat diners i haurem 
fet alguna cosa per la resta de la 
comunitat.  Per exemple, jo vaig a 

pujar la compra de la senyora gran 
que no té ascensor, ella ensenya 
ganxet a un altre, que passeja el gos 
d’un altre que li ensenya a la meva 
germana a restaurar llibres..

En tenim un a l’Esquerra de l’Eixam-
ple que es reuneixen cada primer 
dijous de mes de 19:30 a 20:30h.

Banc d’Intercanvi de Feines i Ser-
veis: avveebanc@gmail.com

MErcats d’intErcanvi

Fa anys que es fan pels nostres bar-
ris, però ara prenen més rellevància, 
podríem dir que es fan més neces-
saris. I està clar, tots tenim coses 
que no fem servir: roba, joguines... 
Per què no donar-les a algú que li 
poden fer servei? A canvi potser 
trobem allò que busquem o no, 
descobrim alguna cosa que no ha-
víem pensat prèviament i ens anirà 
de meravella!!!

Al Poble Sec i a Sant Antoni es fan 
al llarg de tot l’any. El proper, a les 
festes de Sant Antoni: aneu reser-
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vant material, algú en farà ús i no 
omplirem les escombraries o la dei-
xalleria de coses encara útils. A més, 
segur que és més sostenible!

1r MiniTroc. Mercat d’intercanvi sen-
se diners d’articles i coneixements 
de la maternitat i la infància (<12 
anys).  organitza: comissió Mini-
Troc (AMPA Joan Miró, Babàlia, 
Cre-Cre, TrocaSec i xarx@ntoni, 
de moment)

http://trocasec.wordpress.com/
http://xarxantoni.net/projectes/
trocantoni

BAnC DELS ALIMEnTS

és una fundació benèfica privada, 
independent i sense ànim de lucre, 
que té com a objectiu lluitar contra 
la fam d’aquí, evitar que els aliments 
consumibles però no comercialit-
zables siguin destruïts i, finalment, 
fer-los arribar a les persones més 
necessitades del nostre entorn més 
immediat. Es poden donar aliments 
on line, es pot participar en les cam-
panyes que realitzen periòdicament 
donant aliments o fent de voluntari. 
Si voleu més informació:

www.bancdelsaliments.org

MiLLor quE nou

Campanya a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que ofereix diferents 
alternatives per allargar la vida dels 
nostres objectes i, de pas, generar 
menys residus. T’ofereixen instruc-
cions fàcils per reparar alguns ob-
jectes, tallers per fer-ho quan no ho 
pots fer tu mateix, mercats d’inter-
canvi, botigues de segona mà...

Al carrer Sepúlveda núm 45 i a 
www.millorquenou.cat/

frEEcycLing 

Freecycle és quan una persona dóna, 
de manera gratuïta, un element no 
que no usa a una altra persona que 
necessita aquest element. La gent 
d’arreu del món estan optant per 
freecycle en lloc de llençar les co-
ses. La pràctica allibera espai en els 
abocadors i redueix la necessitat 
de fabricar nous productes. Milers 
de grups dedicats a connectar a les 
persones que volen regalar alguna 
cosa a la gent amb una necessitat 
s’estan formant a tot el món. A Bar-
celona n’hem trobat un grup.

La xarxa Freecycle està formada per 
fins a 5.079 grups amb 9.208.442 
membres en tot el planeta. és un 
moviment de base enterament 
sense intencions de lucre que està 
donant (i rebent) coses gratis a les 
nostres ciutats i d’aquesta manera 
mantenint coses en bon estat fora 
dels abocadors. 

Ser-ne membre no té cap cost i  
tot el que es publica ha de ser 
gratis, legal i apropiat per a to-
tes les edats. Per veure els objec-
tes regalats o buscats a Barcelona, 
has de ser un membre del grup 
local de Yahoo.

http://groups.freecycle.org/ 
Barcelona-Freecycle/description

favoraLia

és una xarxa social d’intercanvi de 
favors.

www.favoralia.com

WEbs d’intErcanvis 

http://intercanvis.net/Benvinguda
Dóna suport web a xarxes d’inter-
canvi de béns, serveis i coneixe-
ments, amb programari lliure. 

www.truequeweb.com/
és un sistema d’intercanvi d’objec-
tes i serveis, és a dir, un sistema 
de troc, on no hi ha diners pel mig, 
posen en contacte persones que 
vulguin fer un intercanvi.

www.quierocambiarlo.com
és un portal d’anuncis classificats 
destinat a aquells que vulguin can-
viar algú objecte, producte o ser-
vei amb altres usuaris, encara que 
també es poden posar anuncis de 
compra, venda o per regalar algun 
article. 

www.yo-intercambio.es
és una empresa jove que 
busca solucions reals al 
moment que vivim. és 
un projecte des de la més 
absoluta convicció que el 
canvi és possible gràcies 
a l’intercanvi.

www.cambioxoferta.es
Web d’intercanvi, com-
pra, venda i trocs.
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Col·laboracions

Créixer, Madurar, Resistir
com vivim les crisis i adversitats

vivim en un moment fluctuant, in-
cert i que valorem com a crític. Els 
pares i mares, en aquests contextos 
convulsos i difícils, ens plantegem 
la influència de les “males notícies” 
sobre els nostres fills i filles.

és gairebé impossible quedar exclòs 
d’aquesta realitat, aïllat d’aquestes 
circumstàncies i alhora, tampoc 
seria desitjable ocultar, encobrir i 
oferir-la “disfressada”.

Aquests moments que traves-
sem, no només són complexos 
i canviants sinó, i principalment, 
trenquen amb els “principis de 
seguretat” que ens van sostenir. 
Sovint, les preguntes que ens fem 
són sobre els orígens d’aquesta 
situació i també sobre el malestar 
que ens afecta com a persones 
i com a comunitat. Peró també 
hem de preguntar-nos com viure-
ho. gran part de les circumstàn-
cies, no les escollim i sabem que 
aquestes ens afecten i tenen i tin-
dran conseqüències. El que sí que 
podem, i hauríem, és saber afron-
tar-les d’una manera constructiva. 

Considerem el créixer com el pro-
cés més proper a la biologia en les  
nostres vides. El nostre cos porta 
escrit guions genètics ja prede-
terminats. Aquesta condició “na-
tural” es recolza també sobre els 
elements que facilitem perquè es  
realitzi: aliments, afecte, refugi. 
La no existència o l’escassetat 
d’aquests elements bàsics, també 
poden inhibir o limitar el creixe-
ment. 

D’altra banda, madurar és el pro-
cés pel qual el “créixer” realitza 
un avanç cap a un nivell superior: 
madurem quan som capaços de 
comprendre i de tolerar, de re-
flexionar i decidir; és adquirir cri-
teris per buscar i escollir entre les 
alternatives que ens beneficien, 
com a individu i com a grup. Ma-
durar és fer-nos responsables de 
nosaltres mateixos i de l’entorn. 
Uns dels elements que caracte-
ritzen la maduresa emocional, 
és la capacitat d’afrontar positi-
vament noves condicions, que 
són percebudes com a amenaça-
dores, com desestabilitzadores.  
Afrontar positivament és un apre-
nentatge que s’inicia des de la 
nostra arribada al món o si més 

no, seria desitjable que així fos. 
Sota la pretensió d’evitar als nos-
tres fills i filles situacions doloroses, 
les dificultats i imprevistos que els 
poden afectar, podem estar obs-
taculitzant el desenvolupament 
de la maduresa emocional i per 
tant l’adquisició dels recursos per 
a l’afrontament positiu.

Aquestes capacitats, aquests co-
neixements que aprenem, des 
d’imitar models fins a construir-
los amb la nostra pròpia reflexió 
sobre les experiències, s’incorpo-
ren a les nostres existències. Així, 
no només sobrevivim sinó que 
també ens permeten resistir, su-
perar les dificultats i seguir vivint. 
necessitem créixer i madurar, és 
indispensable per a la vida, però 
també saber resistir i sobreviure. 
Els pares i les mares, no podem 
evitar moltes experiències di-
fícils als fills, però sí que tenim 
l’obligació madura d’ensenyar-
los a escollir com afrontar-les. 
Saber resoldre i saber afrontar 
les dificultats amb les estratègies 
adequades és el millor llegat que 
els deixem. Més que qualsevol bé 
material, ens transcendeix com a 
individus i com a espècie.

guila fidel Kinori  
mare de 3r 
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Del canòdrom a l’ONCE
Fem barri

Fins fa uns pocs anys, no gaire lluny 
de la nostra escola hi havia un dels 
últims canòdroms que quedaven a 
Barcelona.

Un canòdrom és un estadi esportiu 
amb una pista molt semblant a les 
d’atletisme o a les de les curses hí-
piques, però que, en lloc de córrer 
persones o cavalls hi corren gossos 
–generalment llebrers– perseguint 
una llebre mecànica que els fa do-
nar una o més voltes senceres, a 
veure quin gos arriba primer a la 
meta.

Es tracta d’una pràctica considera-
da esportiva que es remunta, pel 

Xavier Cazeneuve  
Pare de P4 i 5è

que fa a la seva introducció a casa 
nostra, als anys 30 del passat segle 
xx. A Barcelona, en pocs anys va 
gaudir no només de bona premsa 
sinó, a més, de força afició. això 
explica que, fins l’any 2006 que 
va tancar les seves portes el Me-
ridiana, l’últim de Barcelona, a la 
nostra ciutat hi hagi hagut fins a 
set canòdroms en diverses etapes. 
Als anys vuitanta encara en queda-
ven tres: el Diagonal, el Meridiana 
i el Pabellón, que és el que teníem 
aprop de casa.

El canòdrom Pabellón estava situat 
en la illa de cases delimitada pels 
carrers de Llançà, Sepúlveda i vi-
lamarí i amb la gran via. La seva 
façana donava als primers tres 
carrers. El seu origen és de 1950 i 
es deia Pabellón del Deporte. Con-

tenia una pista per fer curses de 
bicicletes amb una altra de ciment 
al seu centre. no era pas petit, te-
nia una capacitat per acollir entre 
7.000 i 10.000 espectadors segons 
l’esport que s’hi practiqués. Els més 
habituals eren la boxa, el volei i el 
bàsquet. Un indicatiu de la ràpida 
importància que va adquirir aquest 
recinte esportiu és que en els anys 
1951 i 1954 s’hi van celebrar els cam-
pionats del món d’hoquei patins, 
uns campionats que va guanyar la 
selecció espanyola. També, el 9 de 
juliol de 1951 el Pabellón del Depor-
te va acollir la primera actuació a 
Barcelona dels Harlem Globe Trot-
ters, l’equip de bàsquet d’exhibició 
més famós, dels Estats Units.

A partir de 1953, el recinte va 
reorientar-se clarament com a 
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canòdrom, anomenant-se Canó-
dromo Pabellón. La inauguració 
del Palau Municipal d’Esports, no 
gaire lluny, al carrer de Lleida, va 
acabar de fer que al Pabellón ja 
no s’hi celebressin més activitats 
esportives que les curses de gos-
sos llebrers.

a partir de finals dels anys 70 el 
recinte va anar degradant-se i l’es-
port va anar perdent aficionats, 
fins acabar convertint-se en un 
espai força decadent. L’any 1999 
el canòdrom va cesar en la seva 
activitat.

pocs anys després l’edifici va ser 
enderrocat i, en el seu lloc, hi ha 
actualment el gran edifici de la seu 
del centre de recursos Educatius 
de l’oncE (organización nacional 
de Ciegos Españoles).

L’OnCe a BarCeLOna

L’any 2007, la delegació de l’ONCE de Barcelona va aban-
donar l’edifici  del carrer Calàbria, on havia estat des de 
1979, per a traslladar-se al número 1 del carrer Sepúlveda. 
El nou edifici té sis plantes i tres soterranis. És un espai de 
més de quaranta-quatre mil metres quadrats amb un gran 
pati interior totalment adaptat a les persones cegues o amb 
deficiències visuals. Entre els equipaments que hi ha, destaca 
un camp de futbol exterior, una sala de conferències, un au-
ditori, una piscina coberta, una residència i una biblioteca.

Què és L’OnCe?

L’ONCE és una corporació 
sense ànim de lucre que 
té la missió de millorar la 
qualitat de vida dels cecs i 
els deficients visuals greus 
d’Espanya.
L’Organització Nacional de 
Cecs Espanyols (ONCE) és 
el fruit de la voluntat dels 
cecs del país que, en la dè-
cada de 1930, militaven en 
diverses associacions, so-
bretot d’Andalusia, Catalunya 
i Llevant. D’aquest esforç, en 
va néixer l’ONCE el 13 de 
desembre de 1938. Un de-
cret li atorgava l’explotació 
del cupó anomenat pro cecs 
perquè els seus afiliats es 
poguessin guanyar la vida.
Al maig de 1939 se cele-
brava el primer sorteig de 
l’ONCE. Durant molts anys, 
fins al 31 de desembre de 
1983, els sortejos van ser 
provincials, i els cupons 
contenien números de tres 
xifres.
El màxim representant de 
l’Organització era nomenat 
pel Govern, i la seva deno-
minació corresponia a la de 
«cap nacional».
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El divendres, 9 de novembre, vam 
celebrar el primer mercat de roba 
de segona mà organitzat per les 
famílies de 6è per recollir fons pel 
viatge de fi de curs. va ser tot un 
èxit. Les famílies de l’escola van do-
nar un munt de roba en molt bon 
estat i nens, nenes, mares i pares 
van poder remenar i comprar. 

El proper mes de gener en tindrem 
una altre amb disfresses, roba d’hi-
vern, material d’esport, jocs infan-
tils.... Us n’informarem! 

Mercat Miró
Aquest curs tindrem eleccions al 
Consell Escolar. El mes de gener 
haurem d’escollir 3 membres entre 
els pares i les mares de l’escola. 

El Consell Escolar és l’òrgan màxim 
de decisió i participació del centre, 
on estan representats els diferents 
sectors de la comunitat educativa 
de l’escola (6 pares/mares, 6 mes-
tres, 3 equip directiu, 1 personal 
administratiu i 1 representant de 
l’Ajuntament).

és important la vostra participació. 
Animeu-vos a votar.

Consell Escolar

Hem intentat organitzar una gran 
festa i penso que, un any més, ho 
hem aconseguit. Petits i grans hem 
gaudit dels tallers organitzats: con-
fecció de maraques amb material 
de rebuig, maquillatge, disfresses 
pintoresques per a fer-nos fotogra-
fies, trenetes al cabell de colors di-
ferents, circuït de tricicles, castells 
de sorra al sorral del pati de P3, di-
buixar a la pissarra d’envelar i deixar 
la nostra empremta graffitosa en 
un gran mural.

Hem pogut tastar les delicatessens 
culinàries que les famílies de P4 ens 
han aportat al llarg del matí i també 
hem gaudit escoltant el conte de 
l’Endrapasomnis de la boca d’uns 
grans narradors d’històries, pares 
de l’escola. Seguidament hem ballat 
a ritmes actuals com si estiguéssim 
en una mini discoteca. Finalment 
hem cantat tots junts una cançó 
dedicada i feta especialment per a 
les famílies de P3 i, per concloure 
la festa, hem dansat al ritme de la 
veu i la guitarra d’un gran animador 
infantil i pare de l’escola.

Una fantàstica festa amb una as-
sistència impres sionant; una festa 
que no seria possible sense la gran 
col·laboració de totes i cada una 
de les famílies de P4 que hi han 
participat. 

Esperem poder-la seguir fent any 
rere any, amb la mateixa il·lusió.

Benvinguda a P3

Ens hem adherit a la convocatò-
ria de les escoles de l’Eixample de 
concentrar-nos davant l’escola, 
els últims divendres de cada mes 
per mostrar que no estem d’acord 
amb les retallades a l’ensenyament 
públic.

El 14n vam participar en la cercavila 
organitzada per les escoles de l’es-
querra de l’Eixample. nosaltres ens 
vam encarregar de preparar tallers 
de pancartes a gran via/urgell i en 
cercavila vam pujar tots junts fins 
a la cruïlla amb avinguda roma on 
l’escola Auró havia preparat una 
xocolatada popular.

Reivindicacions 
per una escola  
pública de qualitat
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 ESCOLA JOAN MIRÓ 2010-2011
(amb sisena hora)

2011-2012 2012-2013

NOMBRE D’ALUMNES A 1 D’OCTUBRE

Infantil 152 152 176 (3a línia P3)

Primària 296 301 301

TOTAL 448 453 477

DOCÈNCIA

Nombre de classes 18 18 19

Nombre de mestres a jornada completa 30+1 (aula acollida) 28 28

Auxiliars (TEI, EE) i administrativa 3+22 h 3+15 h 3

Ràtio alumnes/mestre 14,8 16,32 17,03

Ràtio alumnes/PAS 149,33 151 159

HORES DESDOBLAMENT I REFORÇ

Infantil 60,5 53 61,5

Cicle inicial 30 18 11,25

Cicle mitjà 18,5 24 11,5

Cicle superior 17 13,5 10

TOTAL 126 108,5 94,25

Ràtio hores/alumne 0,28 0,24 0,19

Suport escolar personalitzat (SEP) 
Hores setmanals dedicades

22 h 22 h

Cobertura baixes mestres 
Dies lectius sense cobrir una baixa

2 dies 3-5 dies 10/14 dies*

SERVEIS GENERALS

Pressupost general  9.879,10 €  11.079,31 €  9.684,00 € 

6a hora  20.463,30 €  0 € 0 €

REMA  7.500,00 € 0 € 0 €

AJUDES A LES FAMÍLIES

Subvenció Escoles obertes pressupost  782,13 € 0 € 0 €

Subvenció Acollida Matinal  3.591,18 € 0 € 0 €

Subvenció escola oberta març  255,00 € 0 € 0 €

Subvenció Extraescolars  5.138,38 € 0 € 0 €

Ajuts menjador  34.103,70 €  31.694,80 €  31.790,00 € 

TOTAL  81.712,79 €  42.774,11 €  41.474,00 € 

* Sempre que les baixes siguin de més de 20 dies i faltin més de 5 dies per l’alta mèdica



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:  
AULES, SUBSTITUCIONS,  
REFORÇOS, HORES,  
OPORTUNITATS BEQUES,  
MESTRES, PERSONAL, SOUS

Jeroglífics
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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
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