
   Vida escolar

Aquest curs ens hem trobat amb una tercera línia de P3 que, un cop assignada, 
havíem d’encabir de la millor manera possible.
La nostra escola sempre ha estat molt sensible a la importància del període 
d’adaptació dels nens i nenes de P3. 
Sabem, per experiència, que un bon acolliment al Centre és fonamental perquè 
les criatures trobin el clima d’atenció i d’afecte necessari per sentir-se confiades 
i segures. També sabem que quant més gran és el nombre de nens i nenes que 
s’ha d’adaptar als nous espais, nous companys i nous adults, més complex 
resulta aquest procés.
Pel que fa als espais, hem hagut d’habilitar l’aula destinada a menjador de 
P3 i a desdoblament de grups per poder ubicar aquesta tercera línia amb la 
conseqüent pèrdua de la funció d’aquest espai. Durant l’estiu, l’equip directiu 
va supervisar l’adequació de l’aula (pintura, pica i lavabos, mobiliari, material 
didàctic, joguines...) per poder començar amb normalitat el curs.
Per tal de mantenir la fluïdesa a l’hora d’entrar a l’escola al matí, es va acordar 
que les famílies amb alumnes de P3 accedissin al Centre per la porta del pati. 
Les repercussions de tipus econòmic també s’han deixat notar ja que per tal de 
fer les sortides pedagògiques, hem de contractar dos autocars per poder-nos 
desplaçar amb el corresponent encariment de la sortida.
S’ha de dir però, que les mestres estem contentes de com està anant el curs 
i pensem que amb una mica d’imaginació i bona voluntat, una vegada més, 
les persones hem resolt de manera eficaç els reptes que constantment ens 
plantegen les Administracions.
De cara al curs vinent, amb la confiança que el Consorci d’Educació compleixi 
el compromís de cobrir part de la terrasseta i faci dues aules noves, els alumnes 
de P3 recuperaran l’espai del menjador i l’aula de treball per a desdoblament 
de grups. 
Les dues aules noves ens permetran, a més de recuperar l’espai de menjador, 
anar ubicant les aules per afavorir el bon funcionament dels cicles i no haver 
de renunciar a cap dels espais on portem a terme les especialitats (anglès, 
música, informàtica).
La pèrdua d’algun d’aquests espais repercutiria negativament en la qualitat de 
l’ensenyament i en el funcionament del nostre Centre. 

Equip d’Educació Infantil  

tercera línia a P3 
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SargantaneS, eriçonS... vida escolar

Vull aprofitar per agrair l’esforç de la 

comunitat educativa del centre i per ha-

ver superat aquests “reptes” que des de 

l’administració se’ns plantegen sense 

deixar de reivindicar una escola pública de 

qualitat i que això no ens ha de deixar de 

braços creuats davant tant desgavell. 

Menys professo
rs, menys dota-

cions, menys refor
ços i a

 sobre 

“bolet”!!!
 amb aquest panorama, i 

des del desconeixement que suposa 

entrar nou en una escola
, ens feia 

molta por enfrontar-nos al curs. 

Per als nostres fills i filles 
que són el futur de tots, 
tenim molta feina a fer.
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i Pica-SoqueS vida escolar

Els textos són opinions de 
diversos pares i mares de P3

De seguida em vaig 

adonar que l’havíem 

encertat amb l’escola.

Parlant amb les ma-

res dels altres nens de 

la guarderia on havia 

anat la meva filla, les 

mares es queixaven que 

no podien acompanyar 

els seus fills a la classe 

i com això dificultava 

l’adaptació, i és q
ue em 

sembla que al Joan 

Miró es ten
en molt en 

compte les necessitats 

dels nens.
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aquestes dates ens recor-
den el patiment  per la 

responsabilitat de presen-
tar la preinscripció de la 
nostra filla per començar 
P3. Dos anys abans co-

mençava la informació de 
les escoles, les portes ober-
tes, etc. i encara així fins a 
l’últim moment, el dubte... 

Pica-SoqueS... vida escolar

i si en
s equivoquem? 

i si no entra? 

i si hi ha “bolet”? 
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eriçonS i SargantaneS
vida escolar

Per sort, ells 
encara no són 
conscients de la 
situació actual ni 
de com pot afectar 
al seu futur, però 
això no fa que 

sigui una situació 
més lleu. 

creiem en un model d’escola 

sense discriminacions i amb 

igualtat d’oportunitats per 

tots els nens...  i la nos-

tra filla es va matricular a 

l’escola Joan Miró, la pública 

que havíem decidit que ens 

agradaria. 

Doncs, fins al dia d’avui, tot i 

el “bolet”, la falta de recursos 

i les preferències dels actuals 

responsables polítics per al-

tres models d’escola, pensem 

que no ens hem equivocat i 

l’hem encertat.  
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vida escolar

PREGÓ DEL REI 
CARNESTOLTES
Molt bon dia, “cuentistes”, 
alumnes, mestres i demès. 
Esteu ben guapos i guapes! 
Vestits de contes “feu el pes”! 
Jo sóc el Rei Carnestoltes 
i vinc sempre a la Miró, 
on veig tantes disfresses  
que tot té molt bon color! 
Com heu disfressat l’escola? 
No pareu mai de jugar! 
Gaudiu d’aquesta festa, 
dimarts tocarà pencar.
Com a Rei us dono llicència 
per fer allò que no es pot fer: 
Dir-la grossa, amb insolència 
i capgirar-ho tot ben bé.
Començaré la gresca 
tot fent-vos un bon “repàs”. 
Diré alguna de fresca 
I no us decebré pas.

PARVULARI
(Dedicat a P3)

Pica-soques, Sargantanes 
i Eriçons, sou bons minyons, 
però passen les setmanes  
i us cauen els pantalons!.

(Dedicat a P4)
Cuques i Marietes, 
sou els “bitxos” de l’escola. 
Apreneu a llegir contes 
i a jugar bé amb la pilota.

(Dedicat a P5)
Tarongers i Oliveres, 
ja sou nens i nenes grans? 
Us passeu dibuixant... hores! 
i més aviat sembleu nans!

CICLE INICIAL
(Dedicat a 1r)

Primer Castells i Volcans, 
comenceu a espavilar. 
Deixeu de dir mentides, 
que si no el nas us creixerà.

(Dedicat a 2n)
Petits Gats, petits Dofins, 
que tercer està ben a prop, 
pareu ja de fer el burro 
o cauran càstigs de cop. 

CICLE MITJÀ
(Dedicat a 3r)

Mississippí, Amazones, 
us haureu d’espavilar, 
sinó el Patufet, a bones, 
però us passarà ben clar.

(Dedicat a 4t)
Classes de Júpiter i Terra, 
que sou els millors voleu dir? 
però si encara porteu bata 
i a més no sabeu llegir!

CICLE SUPERIOR
(Dedicat a 5è)

Atlàntic i Himàlaia, 
ja podeu començar a madurar, 
que amb el que llegiu avui en dia, 
no n’hi ha prou per somiar. 

(Dedicat a 6è)
Canigó i Pedraforca, 
espavileu a estudiar. 
No sigueu tan criatures, 
aquest any toca pencar!

(Dedicat a la cuina)
Estimades cuineres, 
que no sabeu fer el menjar? 
Preferim la bruixa avorrida 
que vosaltres fent el dinar.

(Monitors/es)
Monitors i monitores 
us creieu guays tocant timbals, 
sembleu una colla d’elefants... 
fent soroll no teniu rivals!

(Mestres)
Mestres i professors, 
apreneu dels tres porquets, 
ells no ens posen tants avisos 
i a més, són més bufonets.

COMIAT:
I ja feta aquesta cosa, 
altrament dita “Pregó”, 
decideixo no fer nosa 
i amb els contes toco el dos.
Però no marxo sense dir-vos, 
que sigueu molt bons amics 
no pareu de divertir-vos, 
avui no hi haurà cap avís.
Que segueixi bé la festa! 
Que segueixi bé el sarau! 
Que avui estem de gresca, 
i volem tenir-la en pau!
BON CARNAVAL... I BONA FESTA!
Classes Canigó i Pedraforca
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vida escolar

la decoració és cosa 
de tots: 
mestres, alumnes i 
monitors. 
Hi ha prou feina 
perquè ningú es 
quedi apartat.
i és prou divertida 
perquè tothom hi 
vulgui participar.



Carnestoltes
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vida escolar

TESTAMENT

Nens i nenes de l’Escola 
s’ha acabat el carnaval, 
repesquem la cosa bona, 
i seguim el curs com cal.

Una Escola, o un conte, 
Ja veieu, ningú ha parat !!! 
Deixeu-vos de saltar i moure, 
que la gatzara s’ha acabat.

Excel·lent aquesta festa 
que ara ja finalitza, 
per més que hi hagi protesta 
no podrem fer més la guitza.

Sargantanes, Eriçons i Pica-soques, 
quina colla d’animalons! 
encara sou prou tanoques,  
i de l’escola els més petitons!

Cuques i Marietes, 
uns petits insectes sou, 
deixeu-vos ja de burletes 
que ara s’ha acabat el “show”.

Tarongers i Oliveres, 
ja n’hi ja prou de fer el ximplet, 
apreneu-vos bé les lletres, 
no volem analfabets!

Hola, Volcans i Castells, 
comenceu a estudiar, 
s’ha acabat l’hora dels contes,  
poseu-vos a treballar.

Sou els gats, sou els dofins, 
ja esta bé de tant saltar, 
descanseu una estoneta, 
i apa! comenceu a pencar.

Mississipí i Amazones 
s’ha acabat el jugar, 
dieu prou a les disfresses, 
ja sou al cicle mitjà. 

Quart Júpiter i Terra, 
l’any que ve al superior, 
prou ja de tanta gresca, 
cal fer cas al professor.

Atlàntic i Himàlaia,  
si pel món voleu anar 
no us quedeu amb els paisatges 
i poseu-vos a repassar.

Canigó i Pedraforca, 
no us queixeu tant d’estudiar, 
a l’ ESO us volem veure, 
ja sabreu el que és pencar!

Estimades cuineres, 
poseu-vos a treballar, 

deixeu-vos de caputxetes, 
i què surti un bon menjar.

Monitors i monitores, 
estem farts de tant pensar, 
a l’estudi hi passem hores,  
i al pati, volem baixar!

Professors i professores, 
ara ja podeu ensenyar, 
i aprofiteu els contes 
per bones idees trobar.

Sóc en Carnestoltes !!! 
Vaig donant voltes pel món,  
El Rei dels poca-soltes !!! 
Disfressant a tothom.

Ara tots direu adéu, 
un adéu molt especial. 
Són com llàgrimes de neu 
en un gran mocador blanc.

L’any vinent ja tornaré 
moltes bestieses farem, 
més disfresses portaré, 
aquí al pati ens trobarem !!!

Visca el Rei Carnestoltes !!! Visca !!! 
Carnestoltes 2013

Classes Atlàntic i Himàlaia


