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La Unesco va constituir, l’any 1993, 
la Comissió Internacional sobre 
l’Educació al segle xxi i en el seu 
informe final (Delors 1996) s’esta-
blien els quatre pilars que han de 
conformar l’educació i la formació 
de ciutadans i ciutadanes: aprendre 
a conèixer, aprendre a fer, aprendre 
a ser i aprendre a viure junts. És a 
dir, veu l’educació dels nostres nens 
i nenes com un desenvolupament 
integral de la personalitat, d’un crei-
xement harmònic de la intel·ligència, 
la sensibilitat, el sentit estètic, la res-
ponsabilitat, l’autonomia personal, 
el pensament crític, l’aptitud per 
comunicar-se... I aquí la música hi 
té un paper fonamental.

Anna Vázquez  
Imma Martínez 
mestres de música

El millor camí per aprendre és fent-
ho. La música que fem a l’escola és 
molt vivencial i per això no tenim 
cadires ni taules: en una classe de 
música podem estar escoltant mú-
sica, una mica més tard movent-
nos per l’espai, dansant o fent un 
joc musical, i més tard en formació 
de coral cantant una cançó o tocant 
instruments... I això de deixar les 
sabates a la porta i poder seure a 
terra ja dóna la idea de la versatilitat 
de la feina que farem; però a banda, 
un peu nu sent més, és més flexible 
i les seves passes són més exactes; 
i seure a terra amb les cames cre-
uades, com els indis, enforteix els 
músculs de l’esquena per poder-la 
mantenir dreta. 

Tant a l’Educació Infantil com a Pri-
mària la cançó i l’audició són la base 

l’article
La músicaLlegeixo els escrits que m’ar-

riben per aquest Miroscopi 
i m’adono que, per primera 
vegada des que porto les ren-
des d’aquesta publicació, tots 
podem arribar a un mateix 
acord.

N’hi ha per a totes les edats i  
per a totes les cultures. Serveix 
per quan  estem contents o per 
empaitar les penes, per felici-
tar, per agrair, i, fins i tot, per 
retreure.

Hi ha qui canta a tothora men-
tre d’altres escolten en silenci. 
Hi ha qui toca un instrument i 
qui prefereix posar el CD ben 
fort. 

Per distreure’ns, per relaxar-
nos, per aprendre o per eva-
dir-nos. 

De música n’hi ha per a tothom 
i per a totes les ocasions.

Amb música... tot hi cap!

editorial
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de la sensibilització musical. Partim 
de la cançó com a eix central per tre-
ballar la pulsació, el ritme, el movi-
ment, la bona postura corporal, la 
percussió instrumental, la melodia, 
l’audició i l’atenció. 

Mitjançant l’ús d’instruments de per-
cussió, durant tota l’Educació Infantil 
i Primària fem un treball sensorial 
de les qualitats dels sons (durada, 
altura, intensitat i timbre). Quan són 
petits acompanyen les cançons se-
guint la pulsació o realitzant ritmes 
repetitius (obstinat rítmic) amb els 
instruments de percussió indetermi-
nada (timbals, maraques, caixa xi-
nesa, claus...), quan són més grans 
acompanyen el ritme i la melodia de 
les cançons amb els instruments de 
placa (xilòfon, carilló, metal·lòfon) 
amb una baqueta a cada mà de for-
ma simultània o bé alternada. El 
fet d’acompanyar la melodia de les 
cançons fa que se sentin integrants 
d’una formació instrumental i que 
adquireixin una bona coordinació 
motriu, hàbits d’autocontrol, pre-
cisió rítmica i actituds de respecte, 
col·laboració i valoració pel treball 
fet en grup. 

Totes aquestes activitats (dansa, 
cançó, interpretació de partitures 
senzilles) demanen un treball per-
sonal, però sobretot, un treball col-
lectiu de coordinació amb l’altre per 
poder fer entre tots un treball amb 
un resultat bonic: descobrir la dimen-

sió estètica... I és una bona manera 
d’aprendre a viure junts i treballar 
plegats en projectes comuns. 

La música ens arriba a través de l’oï-
da i quan la processem tenim sen-
sacions i emocions diferents. Quan 
l’escoltem se’ns desperta l’atenció i 
la imaginació auditiva i això propor-
ciona vivències sensorials i afectives. 
L’audició musical és la primera ma-
nifestació de l’art i de la cultura que 
pot rebre un infant.

Per això des de ben petits volem que 
escoltin tota mena de música: clàssi-
ca, tradicional, folklore, jazz, pop... 
i quan l’audició és fora de l’escola 
anem a espais emblemàtics de la nos-
tra ciutat: Liceu, Palau de la Música, 
L’Auditori.

A partir de l’audició coneixem ins-
truments, compositors, èpoques, 
estils, formes musicals, conjunts 
instrumentals, agrupacions corals, 
etc. Però l’objectiu final de l’audició 
és despertar, potenciar i educar la 
sensibilitat artística que tots portem 
a dins i fruir del plaer d’escoltar.

Nosaltres volem formar ciutadans 
i ciutadanes que puguin gaudir de 
la música i que l’estimin, en l’àmbit 
més ample de la paraula... i com més 
se’n sap i més s’entén, més se’n gau-
deix.

La música és imprescindible dins 
de l’Educació ja que aporta conei-
xements i habilitats que ajuden a la 

formació integral dels infants; ens 
apropa a la cultura i al coneixement 
d’obres i autors, la sensibilització 
auditiva fa aflorar emocions i sen-
timents, afavoreix la imaginació, la 
creativitat musical i el pensament 
crític. 

Una de les tasques que surt de l’aula 
de música és la d’ajudar a dinamitzar 
les festes de l’escola (Castanyada, 
Nadal, dia de la Pau, setmana cul-
tural, últim dia de curs). Abans que 
els nens i nenes surtin a cantar o ba-
llar els recordem que ho han de fer 
gaudint ja que si ells ho fan, el públic 
també ho farà.

Volem agrair i enviar una forta abra-
çada a la Fina Martí, que va ser la 
primera mestra de música de l’escola 
Joan Miró, ella és qui ens va ense-
nyar a entendre l’educació musical 
d’aquesta manera.

«La música és l’art  
més directe, entra per 

l’oïda i va al cor...  
és la llengua universal  

de la humanitat» 
Astor PiAzzolA 
músic argentí
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La música és  
la xocolata  
per a l’ànima

Vaig tenir la sort que els meus pares 
van insistir molt que estudiés mú-
sica. Estudiar un instrument és un 
dels exemples més clars que l’esforç 
té una recompensa. I, tot i que al 
principi em va costar molt, va arri-
bar un moment que vaig començar 
a tocar millor i després va ser una 
roda. Com que cada vegada tocava 
millor, l’estudi era més agradable. 
I al revés.

El primer instrument que vaig tocar 
va ser el piano. Per davant meu tenia 
quatre germanes que es passaven el 
dia tocant-lo. I jo m’havia d’esperar. 
Cansat d’esperar vaig decidir canviar 
d’instrument. Un dia vaig veure un 
violí i em va fascinar la seva forma. 
Em vaig enamorar del violí. Va ser 
un amor a primera vista. I després 
vaig descobrir que era un dels ins-
truments més difícils que es poden 
arribar a tocar.

La meva primera feina va ser la de 
professor de violí. El professor que 
havia tingut jo era boníssim. Ell havia 
estudiat amb Pau Casals (que també 
tocava el violí i el piano) i amb Yehudi 
Menuhin. Em va transmetre l’amor 
per l’estudi del violí i em va ensenyar 
a fer servir la tècnica i el cor per tocar-
lo. I jo volia transmetre tot això. Però 
ensenyar és un art i vaig descobrir 
que jo no tenia aquest art.

Finalment no em vaig dedicar a la 
música. Tot i això, no he deixat mai 
de tocar el piano i el violí. Sempre 
que puc intento tocar o l’un o l’altre. 
La música ha estat una eina molt útil 
en moments d’alegria i de tristesa. 
M’ha servit per passar bones estones 
sol o amb companyia. M’ha permès 
gaudir millor dels concerts de músi-
ca i fer créixer el meu coneixement 
sobre altres aspectes de la vida. En 
definitiva, la música em dóna un dels 
plaers més grans del món.

Jordi Murtra 
pare de 6è

La música  
tot s’ho val

No he conegut mai cap persona a 
qui no li agradi la música, i vosaltres? 
Potser hi ha persones que preferei-
xen un cert tipus de música abans 
que escoltar-ne un altre de diferent, 
però per a tothom la música té un 
sentit especial a la seva vida.

Per a mi és una manifestació artística 
o, si ho preferiu, un producte cultural 
especial perquè estareu d’acord que 
escoltar música pot fer-nos canviar 
la manera de sentir un moment de-
terminat de la nostra vida. Penseu en 
el malalt que escoltant una melodia 
coneguda se sent millor, en l’avi que 
recorda la seva joventut escoltant 
una cançó o en el nen que plora des-
consoladament i sent la cantarella de 
la seva  mare i es tranquil·litza. Cap 
altra cosa no ho aconsegueix d’una 
forma tan immediata i sense tenir 
cap mena de coneixements. És cert 
que llegir un llibre pot relaxar-nos, o 
veure una bona pel·lícula, però per 

Rosa Garcés Sanahuja 
mare de 2n

aconseguir el mateix efecte, sens 
dubte, necessitarem més estona; i 
en el cas del llibre és clar, cal saber 
llegir.

A més de ser un art que es pot gaudir 
només parant l’orella, és també cert 
que no cal ser un gran compositor o 
músic per ser-ne un entès. Tota mú-
sica és vàlida si aconsegueix emocio-
nar-nos, motivar-nos, fer-nos ballar 
o sentir alguna cosa especial. 

Cada època té la seva música i per 
tant cadascú, moltes vegades segons 
la seva edat té unes marcades pre-
ferències: música clàssica, música 
moderna, música alternativa… hi 
ha tant on triar!

Aquest art de les muses possible-
ment el gaudeix molt més o d’una 
manera més profunda qui sap tocar 
un instrument o qui té una bona 
veu per acompanyar-lo, però no 
us deixeu entabanar: qualsevol de 
nosaltres, grans i petits, estem ca-
pacitats per fer ni que sigui sorolls 
harmoniosos amb un instrument o 
enlairar la nostra veu per taral·lejar 
aquella cançoneta que ens ha arribat 
a l’ànima.

Hi ha qui escolta música a casa, al 
cotxe, pel carrer, a la seva coral, al 
metro, al tren, anant amb bici, fent 
esport, als concerts… i és que ara la 
tecnologia ens permet anar acompa-
nyats d’ella tot el dia amb els iPhones, 
mp3 i d’altres innovadors aparells. 
Per la història han passat gramòfons, 
tocadiscos, transistors… La moder-
nitat ens ha portat els CD i ens ha 
fet oblidar altres  elements musicals 
com les cassets, els discos de pedra 
i de vinil… Però el que no canviarà 
mai és el sentiment del director d’or-
questra, del  compositor, de l’instru-
mentista, del cantant d’òpera o del 
cantant de rock a l’escenari perquè 
la connexió que s’estableix amb qui 
escolta és de les més màgiques que 
es donen en aquest món. Per tant: 
cantem a la dutxa, toquem la flauta, 
ballem al metro, gaudim a dalt o a 
baix d’un escenari per fer la nostra 
vida una mica més plena i feliç. La 
música s’ho val!

Cantar t’alegra  

Com cada divendres a les 16.30, sor-
tim de l’escola i agafem l’autobús 
27. Sabeu per què? perquè… Anem 
a cantar a la coral de Lurdes on ens 
dirigeix la Sonia Moreno. Ens agrada 
anar-hi perquè ens ho passem molt 
bé assajant i quan fem concerts. Us 
recomanem que us apunteu en algu-
na coral perquè cantar t’alegra. 

Roger Font i Iris Navarro 
alumnes de 4t i 5è

col·laboracions
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breus

Carmen alonso  
mare de 1r i 3r

Aquest any, com a novetat dins dels 
tallers organitzats per l’AMPA, s’ha 
dut a terme el Taller de Ciència, im-
partit per Roger Sempere, pare de 
l’escola i professor de Física.

Adreçat a alumnes de 5è i 6è, s’ha 
estructurat en tres sessions, la prime-
ra de les quals es va realitzar dins de 
l’horari lectiu, mentre que les altres 
dues es van fer de forma optativa en 
horari de 17 a 18.30h.

Fent servir materials a l’abast de 
tothom, es van experimentar dife-
rents efectes de la pressió, les forces, 
l’electrostàtica i el magnetisme i es 
va instar els alumnes a raonar i deduir 
el perquè de les observacions que fe-
ien. Tots ells van gaudir molt de tots 
els descobriments que van fer.

Tallers de Ciència, 
el perquè  
de les coses 

RECoRdEu!

Festa Lúdico-esportiva 
 10-11 de maig

Sopar de 4t 
13 de juny

Carnestoltes
marta Plana  
mare de P5 i 2n
Dissabte 8 de març, dia internacional 
de la dona, hem celebrat la festa de 
Carnestoltes. I com que tothom ho 
volíem veure ben clar... unes ulleres 
ens hem hagut de posar. L’escola, 
vestida de castell medieval, s’ha 
omplert de patinadores, herois i 
heroïnes de tots els temps, dino-
saures, eriçons, cavallers, princeses, 
patufets, personatges de dibuixos 
animats, cow boys... Grans i petits, 
disfressats o sense disfressa, tots i 
totes hem gaudit d’una festassa que 
ha finalitzat amb un espectacle de 
foc amenitzat pels Trapelles de Sant 
Antoni.

Xocolatada de fi de Festa de la Pau
marga rubio  
mare de 4t

Sense adonar-nos arriba la Festa 
de la Pau, i l’esperada Xololatada 
de l’AMPA.

Comença l’organització: buscar vo-
luntaris per remenar, muntar i reco-
llir, comprar la xocolata i els melin-
dros... i esperar que no plogui!

Aquest any es van oferir 60 litres de 
xocolata i 650 paquets de melindors, 
i sabeu què? No va quedar res de res. 
Tot un èxit!

Volem agrair la col·laboració de 
tothom que hi va participar i el bon 
ambient que es respira en aquesta 
festa, de gran solidaritat!

Gràcies!
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l’entrevista

Quin paper fa la percussió dins la 
música? 

La percussió és l’arrel de la música, 
de fet tot és percussió, el batec del 
cor, el cant dels ocells... podríem 
dir que és l’estat més pur dins una 
composició musical.

Fer cops a les coses deu ser la manera 
més primitiva de fer música. Potser 
per això sintonitza tan bé amb els 
nens...
Exacte! Quan toques un instrument 
de percussió obtens una reacció 
instantània, sense necessitat d’una 
tècnica molt precisa. És per això que 
agrada tant, i sempre hem tingut el 
ritme dins nostre. També ajuda els 
nens a descarregar l’energia i obte-
nir així un missatge comunicatiu uni-
versal.

Costa contenir l’impuls natural dels 
nens i nenes de fer sonar els instru-
ments i que segueixin l’ordre que els 
marques?

Sí que costa sí, però precisament 
aprenem això: quan s’ha de tocar, 
quan no, no picar fort, portar unes 
pautes que donen una unió de 
grup. Aprendre a sonar tots junts 
és molt important amb les dife-
rents marques, etc.

Els nens diuen que et fas els instru-
ments tu mateix. És cert?

És cert que tinc un instrument que 
em van ajudar a fer en un taller 
fa molts anys, però només va ser 
aquell, ja m’agradaria ser un bon 
luthier, ha, ha, ha!

Per cert, què tal ho fa el grup de ba-
tucada de mares?

Doncs van sorprendre’m d’allò 
més! D’entrada portaven el ritme 
molt bé, el primer dia ja teníem 
gairebé una cançó. Es nota quan hi 
ha ganes per fer les coses. Surten 
molt bé!

Quan estaran preparades per fer la 
seva primera actuació?

Per la Jornada Lúdico-Esportiva, 
que cau l’11 de maig, les tindrem 
en acció.

omar  
Kattan Marco 

monitor de percussió
Pare sirià i mare catalana; des de ben petit m’agradava el 
ritme. La influència del meu oncle, que és baixista de jazz, 

va ficar-me de ple en el món de la música experimental. Vaig 
començar a estimar la música quan tenia quatre o cinc anys.

Tocar diferents instruments d’arreu del món m’ha ajudat 
molt a conèixer diferents cultures. Faig solos de percussió 
àrab per a ballarines de dansa del ventre. Toco percussió 

afro-llatina també, a diferents bandes de música que barreja 
cultures: Buritaca, Yacine and The Oriental Groove, Sambé 

do Timbalé, fires medievals...



6 

Escoltem música a Barcelona

Sovint ens plantegem on poder es-
coltar música a Barcelona o bé de 
manera gratuïta o bé a un preu asse-
quible. Per facilitar-vos la tasca, hem 
fet un recull de propostes. 

Per començar, aquí teniu un parell 
de webs on es poden consultar els 
concerts i les activitats de música, 
teatre i sortides que ens ofereix Bar-
celona els caps de setmana i que «no 
et costaran un duro»:  <http://www.
timeout.cat/barcelona/ca/musica/5-
concerts-que-no-et-costaran-un-du-
ro>; <http://www.petitbcn.com/>.

Una altra bona opció per sentir mú-
sica en directe és el cicle de «Músi-
ca als Parcs» que organitza Parcs i 
Jardins. 

El parc Joan Miró n’ha estat uns dels 
escenaris els darrers anys i, malgrat 
que la programació del 2014 encara 
no ha estat publicada, confiem que 
aquest any també ho sigui. 

L’any 2012, per exemple, 10.870 per-
sones van gaudir del programa de 
43 concerts gratuïts a l’aire lliure. El 
2013, la 18a edició del cicle de «Música 
als Parcs» va incloure 49 concerts en 
27 espais de la ciutat i 13.000 espec-
tadors van gaudir d’aquesta activitat 
cultural gratuïta. Des del 2 de juny i 
fins al divendres 30 d’agost del 2013, 
uns 200 músics de 27 formacions di-

Ester Sánchez 
mare de P5 i 4t

canal obert

ferents van protagonitzar sessions 
musicals en diversos espais a l’aire 
lliure de Barcelona. 

Els concerts solen ser entre el juny i 
el setembre. Estigueu atents! 

L’AuDIToRI, EL PALAu 
I EL CAIxA FoRuM

L’Auditori de Barcelona és un espai 
magnífic per gaudir de la música en 
família. Nens i grans poden assistir a 
concerts familiars i tallers. <https://
www.auditori.cat/>

El Palau de la Música o el Caixa Fo-
rum, i en concret Caixa Forum kids, 
ben a prop de la nostra escola, són 
espais ideals per viure la música. 
<http://www.palaumusica.cat/ca/>;  
<http://obrasocial.lacaixa.es/nues-
troscentros/caixaforumbarcelona_
es.html>.

TALLERS I CuRSoS 
MuNICIPALS

L’Ajuntament de Barcelona, a través 
de diferents institucions, ofereix la 
possibilitat d’acostar-se a la música 
i d’aprendre a tocar un instrument a 
nens i nenes de totes les edats.

Per als alumnes de P-3 i P-4, l’Ajunta-
ment de Barcelona, a través de l’Insti-
tut Municipal d’Educació, ofereix els 
següents tallers: «Ballmanetes», per 
a nadons d’entre 2 i 11 mesos; «Arri, 
arri, Tatanet», des dels 12 fins als 23 
mesos; «Salta Miralta», per a nens i 
nenes entre 2 i 3 anys; «Sol Solet», 
per a infants de 3 anys, i «Virolet», 
per a nens i nenes de 4 anys. 

Per a petits i grans, hi ha l’Escola 
Municipal Música Eixample. Es tracta 
d’un equipament cultural que mira 
de potenciar la tàctica musical indi-
vidual i col·lectiva, potenciant l’apre-
nentatge en grup on cadascú pugui 

aprendre a tocar, a fer o a gaudir la 
música a la seva manera. Molt inte-
ressant! Informeu-vos-en.

CoNSERVAToRI MuNICIPAL 
DE MúSICA DE bARCELoNA  

Aquest any es commemora el vintè 
aniversari de les escoles municipals 
de música. Fins al 13 de juny, els 2.525 
alumnes de les quatre escoles par-
ticiparan en més de 50 audicions, 
concerts i activitats musicals amb 
l’objectiu de portar la música més 
enllà dels centres educatius.

El conservatori ofereix un ventall 
de concerts de música clàssica gra-
tuïts. Hi ha dos cicles, els dijous i 
els divendres d’abril a juny: el Cicle 
Dijous concert i el Cicle de Concert 
Divendres Cambra, aquest darrer ci-
cle interpretat per l’alumnat de grau 
professional.

Concerts gratuïts a les 20h a la sala de 
concerts Auditori Eduard Toldrà del 
Conservatori. C/ Bruc 112 de Barcelo-
na, <http: www.cmmb.cat/es>. 

CENTRES CíVICS

Els centres cívics també ofereixen 
una àmplia oferta de música gratuïta 
o a preus assequibles i abonaments a 
concerts a bon preu. Un bon exemple 
en són els concerts que programen 
periòdicament el Cente Cívic Can 
Deu, el Centre Cívic Pere Quart a Les 
Corts, el Centre Cívic Pere Pruna a 
Sarrià Sant Gervasi i, al nostre barri, 
el Centre Cívic Sagrada Família.

El centre Civic Pere Quart organitza 
el cicle de concerts «Diumenges mu-
sicals» del 6/04/2014 al 8/06/2014.

El centre Cívic Can Deu ofereix el cicle 
«Dijous Jazz a les Corts»

Trobareu més informació al web 
<http://centrescivics.bcn.cat/>.

MúSICA  
ALS PARCS
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Ara fa tot just dos anys, a la tancada 
reivindicativa a l’escola vam tenir una 
xerrada sobre contaminació atmos-
fèrica feta per en Francesc Magrinyà 
on ens va explicar les millores que su-
posaria una xarxa de bus organitzada 
ortogonalment. Uns mesos després 
aquest fet es materialitzava en la 
nova xarxa de bus que es va implan-
tant a poc a poc a la nostra ciutat. 
En aquest Miroscopi volem comentar 
els canvis que ha suposat fins ara i 
copsar l’opinió de pares, mestres i 
avis de l’escola al respecte.

maqui nueno  
mare de 2n i 6è

La nova xarxa de bus es va posar 
en marxa l’octubre del 2012 amb el 
canvi de les primeres cinc línies. El 
novembre passat van entrar en funci-
onament cinc línies més i el setembre 
vinent n’entraran en funcionament 
quatre més, fins a arribar a vint-i-vuit 
línies. Pretén reorganitzar la xarxa 
de bus per fer-ne un ús més lògic, 
fàcil, eficaç i menys contaminant, i vol 
reduir el temps d’espera i el temps 
de viatge així com millorar la comu-
nicació. Els autobusos s’organitzen 
en línies verticals, horitzontals i di-

fem barri
La nova  

xarxa de bus

agonals, fent els trajectes el més 
recte possibles, així s’han d’aturar 
en menys semàfors. Amb aquesta 
organització, per anar a un altre punt 
de la cuitat cal agafar un autobús 
horitzontal (H) i després, si cal, un 
de vertical (V) o diagonal (D) o a la 
inversa. Paral·lelament, han ampliat 
algunes parades, han fet més carrils 
bus i han creat prioritat semafòrica 
per guanyar temps. A més han millo-
rat la informació a les parades noves 
i han posat màquines expenedores 
de bitllets en algunes d’elles.
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PuNTS FoRTS DEL CANVI

Cal fer un sol transbordament en 
el 95% dels trajectes, es redueix el 
temps de pas i el temps de viatge, i 
a més el sistema és més sostenible 
(suposa un estalvi energètic, hi ha 
menys emissions de gasos i sorolls), 
i és més entenedor.

PUNTS FEBLES

Algunes parades queden més distan-
ciades entre elles (fins als 350 o 400 
m) i cal fer transbordament entre 
autobusos en molts casos.

CANVIS A  
LES LíNIES DEL bARRI

La línia 41 ha vist modificat el seu 
recorregut, ja no arriba a Diagonal 
Mar, cal enllaçar amb l’H16 per ar-
ribar-hi.

La línia 43 i 44 han estat substituïdes 
per l’H10, encara que per arribar a 
Sant Adrià, cal enllaçar amb la línia 
143.

La línia 56 ha estat substituïda per 
l’H12, encara que per arribar a Coll-
blanc, cal enllaçar amb la línia 50 o 
la D20.

Per pujar a Montjuïc ara cal agafar la 
línia 150 en lloc de la línia 50.

La línia 30 ha estat substituïda per 
la V7.

Joana Campillo, àvia de 6è i 3r

Fatal, ara l’autobús 41 els deixa 
molt lluny del lloc on solen anar 
i no hi ha una bona combinació.

Rosa Mari Portella, 
mare de 3r

Millor, triga menys 
temps que abans, 
tot i fer trans-
bordament, fins i 
tot menys que el 
metro.

Joaquim Llofriu,  
pare de 1r

No li ha afectat perquè el 
bus que agafa ha canviat 
de nom però no el seu 
tram de recorregut.

Anna Ramon,  
mestra de P3

Pitjor, abans podia 
agafar el 43 i el 44, 

i, si no era un, era 
l’altre que passa-

va, ara l’H10 passa 
menys sovint.

Isaac Flores, pare de P5

Bien, todo más claro y más espe-
cificado, y en cuanto a tiempo, 
más o menos como antes.

Frederic Lluna, avi de 2n

Canvi cap a millor al seu barri, els 
d’aquí a casa seva no han canviat el 
recorregut; això sí, algunes parades 
no estan tan seguides.

Però, què n’opina, la gent 
del  barri?  
 
Hem demanat a pares, 
mares, avis, àvies i mestres 
què els sembla el canvi i 
aquesta és la seva opinió:
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Xarxa d’AMPAS de l’Eixample
gemma querol 
mare de 4t

La xarxa d’AMPAS de l’Eixample de 
Barcelona agrupa 13 associacions de 
mares i pares d’alumnes de Centres 
d’Educació Infantil i Primària, 4 d’Edu-
cació Secundària obligatòria i 2 d’Es-
coles bressol Municipals. La xarxa 
va néixer fa 5 anys amb l’objectiu de 
compartir informació i experiències, 
posar en marxa activitats, coordinar 
accions, lluitar contra la segregació 
escolar, reflexionar i proposar millo-
res, i treballar per una escola pública, 
de qualitat, inclusiva i laica.

El dimarts 25 de març es va presen-
tar a l’escola Els Llorers de Barce-
lona, l’informe del mapa escolar de 
l’Eixample. Una de les conclusions 
de l’estudi que han presentat és re-
clamar més places d’escola bressol 
municipal, dues noves escoles d’in-
fantil i primària i dos instituts per 
donar resposta al dèficit crònic en 
l’oferta d’ensenyament públic que 
pateix el Districte. Les associacions 
de famílies també demanen corregir 
el desequilibri entre oferta pública i 
concertada.

L’estudi demostra amb dades oficials 
que la demanda creixent de places 
durant aquests últims anys no s’ha 
vist acompanyada d’una oferta pro-
porcional. A més, l’informe evidencia 
el desequilibri que hi ha entre l’oferta 
de places en escoles concertades i les 
disponibles als centres públics. Amb 
totes les places ocupades, i segons 
dades oficials del 2013, l’escola pú-
blica del Districte escolaritza només 
el 38,2 per cent dels infants de P3 (al 
conjunt de Barcelona aquest percen-
tatge és del 45,9 per cent) i el 25,8 
per cent de l’alumnat de 1r d’ESo (a 
tota la ciutat és del 37,6 per cent). La 
resta de l’oferta és concertada.

En escola bressol, l’oferta pública 
és menor que la demanda existent, 
i aquest curs no hi ha cap plaça pú-
blica lliure de 0 a 3 anys al Districte, 
tot i l’augment de ràtio que s’ha 
aplicat. Per això, la xarxa d’AMPAS 
de l’Eixample reclama a l’Institut 

Municipal d’Educació de barcelona 
que construeixi les escoles bressol 
planificades, entre elles una a la zona 
d’influència de la plaça de les Glòries 
(com recull el Compromís per Glòries 
signat per l’Ajuntament el 2007), una 
a l’espai que deixarà lliure el trasllat 
de la presó Model i una altra a l’espai 
bingo billares, a la confluència entre 
Nàpols i Gran Via.

Pel que fa a infantil i primària, es 
constata un augment permanent de 
la demanda d’escola pública en els 
darrers set anys, gairebé al mateix 
ritme que baixa la sol·licitud en la 
concertada. De les 535 sol·licituds 
per a 550 places públiques del curs 
2006-07 s’ha passat a 768 demandes 
per a un sistema que el curs 2013-14 
només disposava d’una oferta inicial 
de 600, que es va ampliar fins a 675 
amb mesures excepcionals com són 
l’augment d’alumnes a cada classe 
(increment de ràtios) i la creació de 
grups extraordinaris (els anomenats 
«bolets»). Això ha condemnat les es-
coles públiques de l’Eixample a patir 
any rere any aquestes excepcionali-
tats, que generen una enorme distor-

actualitats de l’ampa

sió als centres i la consegüent manca 
d’espais comuns com ara menjadors, 
biblioteques o aules de música i d’in-
formàtica. Per això, la Xarxa demana 
la construcció de dos centres d’infan-
til i primària al Districte a les zones 
menys cobertes per la pública, com 
són el barri de la Sagrada Família i el 
de Sant Antoni.

En secundària, el nombre de places 
als instituts públics també és insufici-
ent. Si tots els alumnes que cursen 6è 
de Primària en escoles públiques del 
Districte volguessin fer la secundària 
en els centres de titularitat pública 
que tenen adscrits no ho podrien fer. 
Una quarta part, és a dir, un 25 per 
cent, no disposaria de plaça. Aquest 
desequilibri entre oferta i demanda 
porta moltes famílies a optar per ins-
tituts concertats, on sí que troben 
una plaça. És per això que, les AM-
PAS de l’Eixample reclamen l’inici 
immediat del nou institut a l’espai 
Germanetes i que es recuperi, també 
de forma imminent, el projecte de 
l’IES Angeleta Ferrer, que ja té solar 
reservat al carrer Marina i projecte 
executiu fet.



10 

rosa mari solano 
mare de P5 i 4t

Com les grans històries, tot té un 
principi, i aquest és el nostre.

Aquesta aventura va començar en 
una manifestació en protesta per 
una llei d’un tal Wert. Allà vam veu-
re un grup de pares, creiem que de 
l’escola Ferran Sunyer, que amb el 
so dels seus timbals acompanyaven 
la marxa de la manifestació.

I nosaltres? El Joan Miró... què? 
Doncs vam decidir, aprofitant que 
volíem engegar la colla de gegants 
de l’escola, que ens aniria molt bé 
un grup de batucada per acompar-
nyar-los.

Es va posar un anunci per demanar 
voluntaris amb ganes d’apendre, i 
per ara sóm 13. Estem aprenent de 
valent però tenim molta sort perquè 
tenim un profe boníssim, l’omar, que 
amb molta paciència ens ajuda en els 
nostres intents d’anar tots alhora.

Toquem la darbuka, el repenique, les 
caixes, xapes, l’agogó, els bongos i ho 
fem cada dijous de 19.30 a 20.45.

Sou a temps de venir, perquè això 
és un grup obert, i estarem sempre 
encantats de rebre nous batuquers. 
Algun voluntari més? Ja sabeu la dita, 
com més serem més riurem i... més 
soroll farem.

No tenim nom però sí data de la nos-
tra primera actuació: serà el proper 11 
de maig a la festa Lúdico-Esportiva. 
Us hi esperem a tots! I ja us demanem 
que ens mireu amb bons ulls, perquè 
fa molt poquet que practiquem i en-
cara ens falten molts instruments, 
però estem estalviant per tenir-los 
tots.

Aquesta història no té final, de fet 
estem en els primers capítols. Així 
que... què?, t’animes a ser tu també 
un protagonista més?

Tretze batuqueres en pràctiques



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 15 d’abril a: www.ampajoanmirobcn.cat/
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Sopa de lletres
Quant temps necessiteu per trobar...

GONG, VIOLÍ, TRIANGLE, CONTRABAIX, PIANO, 
SAXOFON, GUITARRA, TUBA, ARPA, FLAUTA 

Troba les 7 diferències
entreteniments

Endevinalles
Tres agulles fan un volt: 1. 
la més prima, amb molta pressa; 
la més llarga, en tranquil·la; 
i la curta a pas de cargol. 

Jo t’imito a tu, 2. 
tu a mi no. 
A la claror ens trobem, 
però a les fosques no. 

Ella és la dreta, 3. 
i jo soc l’esquerra. 
Ara se’m posa davant, 
i ara la tinc al darrere. 

L’acudit

Un gat caminava per una teulada 
miolant: Mèu, mèu!

En això se li acosta un altre gat  
repetint: Bub-bub, bub-bub!

Llavors el primer gat li diu: Ei! Per 
què lladres si ets un gat?

I l’altre li contesta: És que no puc 
aprendre idiomes?



Mona de Pasqua: Coca o pastís generalment guarnit d’un o més ous durs, o bé 
d’ous de xocolata, que es menja per la festa de Pasqua Florida. A Catalunya és 
tradició que el padrí o l’avi regalin la mona al seu fillol i néts el Diumenge de Pas-
qua o Pasqua Florida. Inicialment, la mona era una massa de coca elaborada amb 
sucre, i d’altres llaminadures, amb ous durs a sobre, però amb el temps els ous es 
van tornar de xocolata i a la fi van esdevenir la base de la mona. Tradicionalment 
s’elaborava amb tants ous com anys tenia l’infant, encara que la mona mai no 
superava els dotze ous, car només es regalava fins que els nens feien la primera 

comunió, als dotze anys.

12 

La redacció de Miroscopi  
no es responsabilitza  

necessàriament de l’opinió 
que expressin els articles 

signats.

Edita: AMPA de l’escola Joan Miró

Comissió revista: Pilar Rubio, Maqui Nueno, Norma Brichs, 
Sergi Hernández, Ester Sánchez, Montserrat Pibernat

tauler d’anuncis

RECORDEU podeu descarregar  
el Miroscopi a tot color entrant a:

http://www.ampajoanmirobcn.cat/

Se’ns ha descolorit  

la Mona de Pasqua!  

Així no ens agrada!

Ens la pots pintar?

Festa Lúdico-esportiva
 10-11 de maig

Sopar de 4t
13 de juny


