
   Vida escolar

ESCOLA 
PúBLICA,  
SÍ! 

Voldria compartir amb tots vosaltres la carta que m’ha dirigit l’àvia d’uns alumnes de l’Escola en què ma-
nifesta l’emoció que li va despertar l’espectacle de la Tarda de la Setmana Cultural i la importància que té 
l’educació en la vida de les persones per aconseguir ser homes i dones lliures.

Gràcies, Felicitas! Les teves paraules ens omplen d’orgull i ens animen a seguir endavant. 

M Eugènia Cantos 
Directora



       Els pEtits també van...
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Tots els escrits  
estan fets  
per alumnnes de P5



...dE colòniEs!!! 
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Han participat en 
aquestes colònies les 
classes de:

les marietes  
i les cuques de llum  
de P4;

els tarongers  
i les oliveres  
de P5
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canigó

Anna Badia Giménez. Tinc molts records 
de l’escola, però un gran record que tinc 
són els 3 anys que he estat amb una 
mestra, aquesta mestra és la Vicenta, tots 
els anys que he estat amb ella, han sigut 
molt divertits. Tinc molts més records, com 
per exemple: les colònies, els carnavals, els 
camí amic, les guerres d’aigua que hem fet, 
el padrinatge i les sortides que hem fet a la 
fira de Santa Llúcia. 

Aina Campàs i Panadès. Aquests anys 
han estat fantàstics. He passat moltes 
aventures amb els meus amics i com-
panys, a les colònies i a les excursions. 
També he aprés moltes coses com per 
exemple: llegir, escriure, que des de 
que tinc aquests recursos m’han servit 
de molt, i aprendre consells dels amics 
en els moments difícils i explicacions. 

Hug Camps Regàs . Jo tinc molts 
bons records de l’escola i he 
après molt i moltes coses, no 
només a sumar, a escriure, a 
llegir... Sinó a ser millor persona, 
ser solidari, etc. Tinc bon record 
de les colònies de tots els cursos, 
però sobretot les de 5è. També 
recordo quan, a segon i a tercer, 
ens barallàvem quan jugàvem a 
futbol. En aquell moment ens ho 
preníem molt a la valenta, però 
ara, vist des d’uns ulls diferents, 
més madurs, sembla divertit. 
Encara que quasi tots els meus 
amics van amb mi a l’institut, em 
far una mica de cosa anar-hi. =).

Giacomo Casanova López. El que més m’ha agradat, des d’entrar a P3 fins a 6è, han 

sigut totes les amistats que he fet i tots els professors/es que he tingut. A la escola no 

he après només a llegir, escriure, sumar, ... Sinó també he après a respectar i a tenir 

modals. Tinc bons records de la Maria, perquè amb ella sempre hem tingut bona rela-

ció. També del Xavier Riu perquè sempre, i quan dic sempre és sempre, ens ha fet riure 

a cada classe. El que no oblidaré són les colònies. La meva estància a la escola ha estat 

molt emocionant i divertida. He sigut molt feliç.

Joan Guilarte Cadavide. Tinc molts bons records d’aquesta 
escola, sobretot de quan feia  sorra fina al sorral, també 
quan vaig trencar-me el braç jugant a futbol, també de quan 
vaig aprendre a escriure i a llegir o quan jugava a policies i 
a lladres, o quan jugava amb els mini skates amb els meus 
amics i saltàvem les rampes que portàvem .En aquesta 
escola m’ho he passat molt bé. 

Víctor Miguez Medina. Jo recordo 
totes les colònies i sortides que hem 
fet durant aquesta etapa a l’escola. 
També recordo moments macos i 
importants,  com aprendre a llegir o 
escriure o fer amics....Després de tots 
aquests anys hem sortit més preparats 
que mai. Agrair l’ajut dels mestres per 
fer-ho possible. Recordo la sortida de 
un company molt especial per a mi, el 
Víctor Hanrad. Sé que quan va marxar 
em va saber molt de  greu. Ara som els 
grans, però dintre de unes setmanes 
serem els més petits de l’institut cosa 
que a tots (suposo) ens fa una mica 
d’impressió. Però de sobte no te 
n’adones i ja ets un dels més grans.

Mariona Olivella Tous. Me’n recordo de la majoria dels dies que 
he passat a l’escola, moltes anècdotes que han anat succeint, si-
guin bones o dolentes, i espero no oblidar-me mai de les bones. 
També he aprés quasi totes les coses de la vida durant el pàrvul 
i la primària.  No vull deixar aquesta escola, ja que hi sóc des 
de ben petita i hi tinc guardats moltíssims records, els primers 
dies de cada curs, amb la il·lusió de conèixer gent nova, tornar 
a veure els amics,...  Estic segura de que l’últim dia de primària 
ploraré. Això sí, tinc moltes ganes d’anar a l’institut! 

Júlia Perelló Olòndriz. Aquests 9 anys a l’escola, han 
sigut molt importants per a mi. L’escola ha sigut com 
la meva segona casa, i estic molt contenta de haver 
estat a l’escola Joan Miró. El que més m’ha quedat 
al cap, es de quan vaig aprendre a sumar, a restar i a 
multiplicar, era com si ja m’estigués fent molt gran, i 
com si ja ho sàpigues tot. Tot aquest temps a l’escola 
mai l’oblidaré! 

Ferran Prat Calzas. Aquests anys a l’escola han estat  extraordinaris , vull destacar tots els professors i moni-
tors que he tingut i han fet que l’escola sigui molt més divertida, han fet moltes coses, des d’activitats de mit-
ja pensió, circuïts amb tricicle, voleibol, etc… Han fet moltes coses aquests anys, i m’han agradat moltíssim. 

Laia Prat Calzas. Porto des de P3 
en aquesta escola. Tots aquests 
anys han sigut màgics. Tinc molts 
bons records, les colònies, el 
camí amic, l’audiència pública, els 
projectes de plàstica,... Però una 
cosa que mai oblidaré seran els 
guppys (peixos) que vam tenir a 
2n. He aprés moltes coses. Amb 
els guppys, vaig aprendre que 
m’encantaven els animals. 

Luis G. Reyes Cevallos. El primer 
dia em va costar molt fer amics, 
però ara tinc amics i trobaré a 
faltar als professors, ells  m’han 
ajudat en els treballs i els amics 
mai els oblidaré. 

Miren Ripoll Ugarriza. En aquests 

vuit anys que porto a l’escola he 

après i vist moltes coses noves. Però 

també he conegut algunes persones 

que seran amigues per sempre.

Abril Solsona Castellà. Penso dir la veritat, no tro-
baré a faltar a ningú excepte la IRENE de 1r i a l’adela 
i el GUILLEM. També m’agradaria dir k a l’escola vaig 
tastar els espaguetis blaus a 1r i els nespres a 3r. Em 
van agradar tant que me’n vaig menjar 12 DE COP. 

Nefis Sulyman Gala. L’estància  en aquesta escola ha sigut molt 

emocionant. Totes les sortides que hem fet han estat molt 

“xules” i encara ens queda la millor. En aquests anys he fet molts 

amics/es. Recordo molt quan vaig aprendre a llegir i a escriure, 

també m’ho vaig passar bé fent l’obra de teatre de 6è d’aquest 

any. Sempre tindré  molts bons records d’aquesta escola! 

Pau Molina Alemany. Trobaré mol-
tes coses a faltar però una que no 
oblidaré seran els professors que he 
tingut, sempre han sigut molt bons 
amb mi i vull que sàpiguen que 
sempre els recordaré en el meu cor. 
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Nil Rojo Querol. Recordo els carnavals de l’escola. La 
il·lusió d’arribar a l’escola i veure com anaven disfressats 
els meus amics i els mestres. Especialment recordo el 
carnaval que anava sobre la ciència, quan les cuineres 
i cuiners van fer espaguetis blaus. Crec que he tingut 
molta sort d’estar a aquesta escola! 

Junyan Lin. D’aquest any,  recordo moltes coses,  per exemple: 
l’obra de teatre, que hem hagut de repassar tants cops; les vi-
sites, tots els llocs que hem anat a visitar; les proves de català, 
castellà, naturals, socials, anglès, música i matemàtiques, les 
proves de competències bàsiques que hem fet; els  jocs i  par-
tits que hem fet a l’hora de fer educació física; les notes.

Alba Clot Egea. Aquests 9 anys han estat molt bonics i especials per a mi. Mai 
oblidaré quan vaig aprendre a escriure i a llegir. He tingut professors molt bons, 
que sempre recordaré. Les activitats i les colònies són de les millors coses de 
l’escola, però el millor són tots els amics que he fet durant tots aquests anys.

Ashly Argote Fernández. Aquests cinc anys han estat molt especials per a mi. Tinc molts bons records sobre l’escola, els mestres i els amics. Sobretot les colònies, els carnestoltes, les sortides,... Mai m’oblidaré de l’escola JOAN MIRÓ!

Maya Díaz Armas. Recordo que de petita 
jugava al pati dels petits, em vaig caure i 
em vaig fer mal, em vaig posar a plorar. 
També recordo que ens explicaven contes. 
També  recordo que quan era hora de 
cordar sabates, una nena em va cordar les 
sabates, no recordo quina nena era. 

Kelechi Elia Unanka. En aquests nou anys a l’escola, m’han passat mil i una coses... He conegut a molta gent i amics, amb els que he passat molt moments impor-tants, que no s’obliden així com així. M’emporto molts records i moltes vivències, siguin  bones o dolentes, sempre n’aprens! 

Martí Vallhonrat Rafat. Jo recordo que 
tenia un amic molt amic que es deia Víctor 
Hannrat. Ens vam fer molt amics, va arribar 
a l’escola a P4 i va marxar a 2n, però encara 
estic amb contacte amb ell, els amics no 
s’han de perdre mai. També recordo  quan 
anàvem a la fira de Santa Llúcia i tota 
l’estona preguntàvem: quant val això? I 
quant val allò? I després, clar, tornaven 
amb “gorres de pare noel” i caganers.

Albert Vaquer i Olivares. Aquests nou 
anys m’han servit de molta experiència, 
perquè he après moltes coses, com per 
exemple llegir i escriure, o jugar al meu 
esport preferit, el Futbol. També he 
après moltes coses de diversos països 
del món, o de la història de la comu-
nicació humana. He tingut molt bons 
records a l’escola i mai ho oblidaré. 

Nil Badia. El record de l’escola 
són totes les colònies que he fet, 
però les que més em van agradar 
van ser les de 5è, quan vam anar 
al delta de l’Ebre. També recordo 
els monitors que he tingut i les 
bones estones que he passat 
jugant amb els amics. Ara el que 
més m’agradaria és que arribés 
l’últim dia de “cole” per fer la 
guerra d’aigua. Mai voldria deixar 
l’escola, perquè he fet molts 
amics i he conegut molta gent.

Lucas Balanzó. L’escola ha 
estat per a mi una experiència 
inoblidable, ja que he conegut 
als meus amics i he après mol-
tes coses, és clar que també 
ha tingut les seves coses... 
El record més antic que tinc 
de l’escola va ser quan vaig 
conèixer el Pol, un dels meus 
millors amics, el vaig conèixer 
el primer dia d’escola a P3 i 
des de llavors som amics. 

Estefania Salazar. Vaig arribar a mig 
curs, porto poc temps, però no oblidaré 
mai aquesta escola. El meu record de 
l’escola Joan Miró serà molt bonic, quan 
juguem tots junts i participem en les 
diferents activitats o treballs amb els 
companys. Per això aquest record serà un 
dels més bonics de la meva vida. Ana de Osuna. El meu record de l’escola és 

totes les activitats que hem fet: el Dia de la 
Pau, St. Jordi, l’atrapallibres, Carnestoltes... 
tinc molt bons records. Però sobretot el 
més emocionant és cada any animar a 6è 
al partit de futbol  “6è vs Monitors”. No 
podré oblidat mai totes les persones tan 
importants que he conegut. L’any que ve, 
aniré a l’institut i coneixeré a molta gent, 
però també tindré que pencar molt. 

Alba Di Fabrizio. D’aquesta escola en tinc un molt bon record. 
Per exemple, quan érem petits, fèiem racons. Era súper divertit, 
podíem fer el que volguéssim a dins de les casetes o per allà al 
voltant: ens disfressàvem, jugàvem a metges, a comprar al super-
mercat, a mestres... Aquella estona la gaudíem molt. A mida que 
ens hem anat fent grans, ens hem anat unint, estic molt contenta 
d’estar amb el curs que m’ha tocat, tinc molt bons amics. 

Marta Erta. Jo durant 
aquests nou anys he après 
moltes coses. Hem fet 
moltes festes i per a mi la 
millor és el carnaval. Un 
carnaval que recordo i que 
m’ha agradat més va ser el 
de menjar. Jo vaig anar de 
raïm, portava molts globus 
lila i vaig tornar-ne sense 
cap perquè els vaig donar 
o es van petar. Els mestres 
han estat molt amables 
amb mi. Crec que trobaré a 
faltar l’escola. 

Aina Guillamon. Recordo un 
dia de Carnestoltes. No me’n 
recordo ben bé quants anys 
tenia, però era quan estava 
fent primer. Com ja us he dit 
era un dia especial. Tothom 
anava disfressat d’alguna cosa 
relacionada amb la ciència. Jo 
anava vestida d’estrella fugaç. 
Les dues classes vam fer una 
passarel·la, per veure qui anava 
millor disfressat. Aquell Carnes-
toltes va ser un dels millors de 
tots els que he vist a l’escola. 

Guillem Wagner. Aquests 9 anys per l’escola han estat molt divertits. Alguna de les co-
ses més divertides han estat les colònies, sobretot les de 5è al delta de l’Ebre, que vam 
banyar-nos amb fang i també veure granges plenes d’animals. Per altra banda me’n 
recordo quan al sorral jugava a pares i a mares, a Hèrcules o quan fèiem sorra fina i 
dèiem: “qui vol sorra fina?”. Dono les gràcies a tots els mestres que he tingut i m’han 
ajudat a formar com una  persona. Me’n vaig de l’escola com vaig entrar: Plorant. 

Fátima  Zúñiga. Aquest any m’ho he passat molt bé 
amb els amics i companys. Aquesta escola és la millor 
de les que he estat en la meva vida. Des de que vaig 
arribar fa un any m’ho he passat molt bé. M’han agra-
dat molt totes les activitats que hi he fet i encara més 
el viatge de 6è que faré a Abioncillo. M’ha agradat molt 
l’activitat de l’obra de teatre de sisè i la del camí amic.
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Guillermo Hermoso. Aquests deu anys han 
estat molt divertits. Tot i que un any vaig 
haver de repetir, ha estat una oportunitat 
per tenir molts amics. A tercer van barrejar 
les classes i algun amic va quedar a l’altra,  
però vaig començar a tenir més amics i 
tornava a estar content.

Laia Llurba. Jo de l’escola Joan Miró en tinc molts records. Records de tots els mestres, els companys, 
de les excursions, de totes les sortides i de les festes com els carnavals que hem fet al llarg dels 
cursos. El que més recordaré serà el viatge de final de curs, estic segura que ens ho passarem súper 
bé!!!!! Aquest any, ja és l’últim i em costarà molt acomiadar-me de l’escola, perquè ja fa 9 anys que hi 
estic, i és clar, es fa molt trist haver-me d’acomiadar per sempre.

Alejandro Martín. Des de P3 fins a 6è, han passat nou anys de 
la meva vida. Als principis de la infància no anava molt a l’Escola 
perquè em posava sempre malalt de pneumònia. Recordo que 
quan érem petits, al sorral, fèiem boles de fang, unes coses que es 
deien “Pollitos” i sorra fina. Sempre ens barallàvem per les rodes. 
Passàvem i passàvem de curs i tot era molt fàcil. Les meves primeres 
colònies van ser a primer perquè a les altres estava malalt. Em vaig 
posar molt content perquè tenia moltes ganes d’anar-hi.

Anna Maria McAulay. Recordo que quan 
érem petits a P3, P4 i P5, a l’hora del pati, 
al sorral, fèiem sorra fina amb les rodes 
i anàvem pel pati amb sorra a les mans 
mentre dèiem: Qui vol sorra fina? Qui vol 
sorra fina? De moment, les colònies que 
m’han agradat més han estat les del Delta 
de l’Ebre, però quan vagi a “Abioncillo de 
Calatañazor”, segur que tindré clar quines 
seran les meves colònies preferides.

Maria Miret. D’aquests anys a l’escola me’n porto 

un molt bon record. Els mestres, els companys, els 

monitors i altres han estat molt bons, amables i 

sincers amb mi. L’any que ve a l’institut trobaré a 

faltar l’escola molt i molt. De l’escola m’han agradat 

molt les colònies, les excursions, els carnavals... 

Per exemple a P3, P4 i P5, quant jugàvem al sorral i 

fèiem “pollitos”. Els altres anys han estat més durs 

però molt divertits. En definitiva me’n porto un bon 

record de tothom.

Adela Montolí. Ja porto nou anys aquí, 
a l’escola, i els records que més m’han 
quedat gravats són: el carnaval, l’obra 
de teatre i els amics. El carnaval era i és 
molt divertit i els temes molt rebuscats 
i extraordinaris com: el mar (em vaig 
disfressar de tortuga),  la ciència 
(d’estrella), el menjar (de maduixa)... el 
d’aquest any, els contes, que vaig anar 
d’Alicia en el país de les meravelles. 
També m’ha agradat molt fer el teatre, 
que es deia “De l’intel·ligent Tam-tam 
al telèfon intel·ligent” una obra de 
teatre molt entretinguda i que ens va 
portar moltes hores de treball. I final-
ment els amics, que mai oblidaré.

Joan Morella. Jo sempre 
recordaré el dia que vaig tra-
vessar les portes de l’escola 
per primera vegada: el primer 
dia de col·legi. Aquell dia 
vaig arribar sense amics o 
coneguts i vaig sortir amb 
molts companys i amics. Ara 
estic a 6è, el curs més elevat 
o els “grans” com alguns ens 
diuen. Aquests anys  a l’escola 
han estat memorables i ara 
tenim moltes coses que ex-
plicar. Sortiré de l’escola cap 
a l’institut a fer nous amics 
i sempre recordaré aquesta 
estada aquí.

Pol Prat. Aquests nou anys a l’escola han estat molt divertits i plens de sorpre-
ses. Els carnavals, les sortides, les obres de teatre...etc. Al llarg d’aquest temps, 
he anat fent molts amics. Des dels amics de tota la vida, fins els que acaben 
d’arribar. Amb tots ells he passat bons moments, moments inoblidables. L’any 
que ve anirem tots a l’institut, i trobarem molt a faltar aquesta escola.

Ian Rull. He passat molt bones etapes de la 
meva vida a l’escola, però ha arribat l’hora 
de dir adéu, perquè la vida passa molt rà-
pid. Gràcies a tots els professors que m’han 
ajudat. Les colònies de 5è al delta de l’Ebre 
han estat les millors que he viscut.

Lara Sánchez. L’estada a l’escola ha estat un 
experiència inoblidable, plena de records 
que no vull oblidar. Un dels millors records 
va ser a les colònies de cinquè, a l’habitació 
de la casa del delta de l’Ebre, quan 
posàvem totes les càmeres en un armari 
qualsevol, amb el temporitzador i... CLIC!!! 
Es feia una fotografia molt “xula” del grup 
que hi érem. Un record per a la història.

Ot Serrano. Un record que recordo molt bé i que guardaré per 
tota la vida, va ser els primers dies a l’escola. Me’n recordo que 
quan anava a casa de l’àvia, llavors em deia que havia de fer la 
migdiada i jo sempre li preguntava quan aniria a l’escola. Ella em 
contestava que aviat hi aniria. Jo cada dia li preguntava, perquè 
em volia fer gran i anar a l’escola amb els dos germans. I no 
ho hagués dit mai, el primer mes de l’escola, plorava cada dia 
perquè marxava la meva mare.

Gerard Serre. De l’escola Joan Miró en tinc molts records, tant 
dels mestres com dels companys. Fem moltes activitats i a més 
a més totes molt divertides, però també s’aprèn molt. Aquesta 
escola sempre m’ha agradat, tant de petit com de gran. Una de 
les meves activitats preferides era que quan érem petits fèiem 
racons on jugàvem a fer tota mena d’oficis.

Berta Sesplugues. Durant la meva llarga i emocionant estada a 
l’escola, he après quasi tot el que sé i a més a més he conegut 
a molts, quasi tots, dels meus amics. En els nou anys a l’escola 
he viscut moltes de les meves aventures i anècdotes però els 
millors moments de tots i dels que més me’n recordo han estat 
les colònies i molts dels carnavals!  Serà molt i molt dur haver 
de marxar de l’escola perquè és on de moment he passat tota 
la meva vida, i suposo que serà una etapa de la qual sempre 
me’n recordaré amb gust i ganes!!!

Joan Tarrats. La meva escola de 
la infància sempre la recordaré. Al 
sorral la caseta de fusta, a dintre 
l’escola les tres casetes, els tallers... 
A quart el ball de bastons, la “Can-
tània”, els carnavals, les excursions, 
les colònies, però em queda la de 
6è a “Abioncillo”. Aquests nou anys 
a l’escola han estat molt bonics i 
sempre els recordaré.

Miquel Suarez. Durant 
aquests 9 anys a l’escola 
m’he divertit molt i  he 
conegut a molts amics. 
Recordo que a P3, P4 i P5 
picàvem el caga tió per 
Nadal, cada dia li donàvem 
galetes per menjar... Un 
dia estàvem a la classe i el 
tió va cagar caramels. A mi 
també m’han agradat molt 
els carnavals ...

YohannaTello. Durant aquests 
anys a l’escola he conegut als 
meus amics, he après tot el 
que se. També me’n recordo 
del primer dia que vaig entrar 
a l’escola, que vaig conèixer 
a tots els meus futurs amics. 
M’ha agradat molt aquesta 
escola i sempre me’n recor-
daré dels meus professors. 
Escola Joan Miró et trobaré 
molt a faltar.
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vida escolar

Volem donar les gràcies a:

El Ricard i en Joan, els avis que ens ajuden a cuidar l’hort.

Als col·laboradors de la Bibliotarda: Laura Porzio, Montserrat García,  
Sole Ugarriza, Irene Llorens, Txell Jane, Mireia Solé, Elio DiFabrizio,  

Marta Longares, Rafel Llopis, Rosa Camprubí i Cristina Pérez.

Al Carles Fauró per la col·laboració en l’obra de teatre de sisè  
en la Setmana Cultural.

I a tots els que d’una manera o altra heu col·laborat en les activitats  
de l’escola i de l’AMPA.

Moltes gràcies! 

bon Estiu!!!  

Alumnes de sisè de les classes Canigó i Pedraforca

MOLTA SORT EN LA NOVA ETAPA  
QUE ESTEU A PUNT DE COMENÇAR!!!


