
Editorial
Millorarem el planeta si deixem 
de consumir bosses de plàs-
tic en la nostra compra diària? 
No, si cada vegada hi ha més 
productes a les botigues en en-
vasos de plàstic.
Nedarem en aigues més netes 
si reciclem l’oli de la cuina? No, 
mentre l’avàricia de les grans 
petrolieres segueixin provocant 
accidents que fan que el cru es 
perdi mar endins.
Respirarem un aire més pur si 
circulem a menys velocitat amb 
els nostres vehicles? No, men-
tre les fàbriques fumegin fums 
infumables sense filtres.
Tot un munt de coses que fem 
pel bé de tots, malgrat que els 
interessos d’altres empetiteixen 
els nostres “grans” actes. Ales-
hores, serveix de gaire?
Potser sí, perquè no només ho 
fem pel planeta, sinó per nosal-
tres mateixos. 
Perquè volem saber que ho fem 
bé. Perquè volem que els nos-
tres fills creixin tenint clars els 
valors de la vida. I perquè con-
fiem en què els nostres petits 
gestos seran les seves futures 
grans victòries.
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No eNs ho hem muNtat pas bé

Comencem amb una evidència: la 
manera de funcionar de la nos-
tra societat, el nostre sistema 
econòmic, no té en compte les 
limitacions del nostre planeta ni 
el funcionament dels ecosistemes 
que sustenten la vida. 

Educació  
per la sostenibilitat

Reaprendre a habitar la terra

L’article

Núm. 48 - Juny 2011 - AMPA Joan Miró - Barcelona

Eduard Pla 
ecòleg i pare de P4

Això ens porta un seguit de pro-
blemes de relació amb la Terra 
(problemes ecològics) i de relació 
entre persones i països (desigual-
tats socials i econòmiques). Les 
causes d’aquests problemes estan 
relacionades, bàsicament, amb la 
manera com obtenim els recursos 
naturals que necessitem, com els 
consumim i com els repartim. És 
clar que aquest model de funcio-
nament no el podem mantenir per 
gaire temps més.
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La coNscieNciació (Només)  
No és La soLució

Tot fa pensar, si fem una enques-
ta ràpida entre els nostres veïns 
i coneguts, que tothom està for-
ça conscienciat dels problemes 
ambientals: en general hem pres 
consciència dels problemes que 
tenim i de les seves conseqüèn-
cies. Però això, per si sol, no 
sembla que ens hagi fet canviar. 
De fet, tot i la informació de què 
disposem, els problemes no ces-
sen i la crisi ambiental s’agreuja. 
Disposar d’informació, per si sol,  
no ens ajuda a passar a l’acció.

Què Necessitem, doNcs?
No es tracta d’un problema cos-
mètic (amb alguns retocs super-

ficials la cosa s’arregla). És molt 
més profund. Necessitem, com a 
societat, fer un canvi cultural molt 
important: reaprendre a relacionar-
nos d’una forma diferent amb la 
biosfera de la qual formem part i 
amb totes les persones i pobles 
que habitem la Terra. Reaprendre 
a relacionar-nos de nou implica 
actuar a partir d’unes noves prio-
ritats i valors. Capacitar-nos per 
fer realitat aquest canvi de xip, 
de grans i petits, és un objectiu 
urgent i indispensable del món 
educatiu: les famílies, l’escola, 
el lleure, l’administració, els mi-
tjans de comunicació, les enti-
tats socials, polítiques i sindicals, 
les institucions religioses... tots, 
hem d’empènyer per fer possible 
aquest canvi. Som-hi? 

apreNdre feNt

Quan busquem quin tipus d’edu-
cació ens pot ajudar en aquest 
canvi, que no es limiti a la trans-
missió d’una informació, sinó que 
ens ajudi a viure diferent, cal pen-
sar en l’educació per l’acció, en 
l’aprendre tot fent.
L’itinerari que ens proposem ha de 
conduir-nos, ineludiblement, cap 
a l’acció. Partint d’allò més sen-
zill per anar a allò més complex, 
aquests podrien ser uns elements 
interessants:
— Reconèixer les necessitats vi-
tals dels organismes que vivim en 
aquest medi i compartim uns es-
pais i recursos.
— Valorar la diversitat de formes 
de vida (i de cultures) que han 
permès adaptar-se a situacions 
canviants, com les d’ara.
— Aprendre a gestionar els re-
cursos propis i els que tenim a 
l’abast, amb criteri.
— Detectar i analitzar els proble-
mes més globals.
Tot plegat per motivar que pren-
guem opcions i desenvolupem 
actituds positives i amables amb 
el Planeta. Al capdavall, tenir ex-
periències conjuntes (grans i pe-
tits) que podem ser (més) feliços 
consumint molt menys recursos i 
compartint molt més.

per acabar (... o comeNçar)
Com dèiem, no es tracta d’un 
problema cosmètic que podrem 
arreglar amagant uns residus sota 
terra, filtrant uns fums o passant 
de llarg de les notícies incòmodes. 
Ni es tracta (només) de fer més 
tallers amb material de rebuig o 
fer paper reciclat. Senzillament, 
fer allò que ja fem, però diferent. 
Gandhi deia: “en el món hi ha 
prou recursos naturals per satisfer 
les necessitats de tothom, però 
no per satisfer la cobdícia de ca-
dascú”. 
En definitiva, reaprendre a habitar 
la Terra.
Ei, com diria aquell... 
amb il·lusió!



3 

Col·laboracions

Sí, és possible viure sense tenir 
cotxe de propietat! I, alhora, que 
els teus fills i filles et preguntin: “de 
quin color és el cotxe, avui?”.
Mai hem tingut cap vehicle propi i 
quan vàrem conèixer el sistema de 
lloguer de cotxes similar al bicing, 
no ho vam dubtar.
Un dels avantatges d’aquest sistema 
de tenir cotxe/s és que sempre 
podem triar quin tipus de vehicle 
necessitem: familiar, utilitari, com-
pacte o, fins i tot furgoneta. Els 
cotxes estan nous i nets quan els 
agafem, i no ens cal tenir pàr-
king perquè disposem d’uns quants 
aparcaments a prop de casa.
Econòmicament, coincidirem en 
que, des que compres un cotxe 

Tenir molts cotxes i no tenir-ne cap
MontsErrat i MiquEl   
mare i pare de P4 i P5 

comences a perdre diners,  ja que 
mai el podràs revendre pel mateix 
preu que el vas comprar. Amb 
un cotxe de lloguer, no. Primer, 
perquè el cotxe l’utilitzem única-
ment quan el necessitem i, per 
tant, si no l’usem, no paguem. A 
més, amb aquest sistema no ens 
cal pagar la plaça d’aparcament. 
Només paguem la quota anual de 
l’abonament i, solament si l’usem, 
un preu pels quilòmetres i per les 
hores de préstec del vehicle. Ah! 
Si hem d’omplir el dipòsit, ens 
reintegren el preu de la benzina. 
Quins altres mals de cap ens es-
talviem? Doncs que tampoc no ens 
cal portar el cotxe al taller, ni pagar 
impostos, ni assegurances.
Mediambientalment, també és força 
positiu. Alguns vehicles són híbrids, 
altres van amb biodièsel. Com que 
estan nous —perquè es renova el 

Agenda 21

Ser delegada d’Agenda 21 ha estat 
per a mi una gran experiència, he 
après que el medi ambient és molt 
més important del que em pensava 
i sé que ara jo seré molt més 
responsable amb la Terra. També 
crec que en aquest temps he fet 
una petita part del que podem fer 
tots per ajudar el nostre planeta.

rita allué   
alumne 3r-Himàlaia

Jo he fet de delegat d’Agenda 21 
aquest curs. A mi m’ha agradat 
molt treballar el tema del medi 
ambient. Jo vaig explicar el tema 
dels cartells a les classes de segon 
amb el company de 5è, va ser molt 
divertit i m’han ensenyat coses per 
salvar el planeta.

lucas balanzó   
alumne 4t-Pedraforca

Ser d’Agenda 21 em sembla 
interessant perquè ajudem a 
mantenir l’escola i a millorar-la. 
També contribuïm a millorar el medi 
ambient: per exemple el “Claki” 
(reciclatge de l’oli). Fem reunions i 
després ho expliquem a la classe, 
aleshores demanem propostes, 
precs, preguntes, etc.

rogEr roca   
alumne 5è-Antàrtida

parc de vehicles cada dos anys 
aproximadament— se suposa que 
són més eficaços i nets per l’entorn. 
A més, només usem el cotxe quan 
ens fa falta (quan realment els 
mitjans públics de transport no ens 
permeten arribar on volem), amb el 
que això pot comportar de reduc-
ció de la contaminació acústica i 
mediambiental, en general.
Al mateix temps, implica una forma 
diferent d’entendre la propietat i 
d’encarar la forma de consumir 
béns i allibera els pares (potser 
també algunes mares?) d’un seguit 
d’obligacions que, de ben segur, ens 
han de permetre passar més temps 
amb les nostres filles i fills. Creiem 
que val la pena engrescar-s’hi, 
perquè és una fórmula econòmica 
i alhora beneficiosa per al medi 
ambient de la qual nosaltres estem 
molt satisfets. 

Vaig fer de delegada de l’Agenda 
21 al primer trimestre del curs 

Paula lahoz   
alumne 6è-Mediterrani

2010-2011, però a 2n vaig fer 
de delegada per inaugurar l’hort. 
L’experiència ha estat molt bona. 
L’únic inconvenient és que et saltes 
molt de pati.



Entorn de la qualitat de l’aire

Col·laboracions
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guillErMo rojo  
pare de P4

La ciutat de Barcelona pateix una 
contaminació atmosfèrica insalubre 
continuada, i l’Eixample és un punt 
crític. Es poden veure els mesura-
ments de l’estació situada a l’avin-
guda Roma, que no compleixen els 
requeriments europeus de qualitat 
de l’aire (de per sí generosos). 
L’alta densitat de població, l’ús 
elevat del vehicle privat i terrestre 
(especialment amb motor dièsel), 
i les condicions orogràfiques i me-
teorològiques de la capital cata-
lana provoquen aquesta situació 
atmosfèrica amb seriosos efectes 
sobre la salut.
Tenim, doncs, un problema greu 
de salut pública i de qualitat de 

vida. Més preocupant, si cal, tenint 
en compte la nostra condició de 
mares i pares, ja que el problema 
afecta encara més als infants.
Davant d’aquesta situació hi ha ha-
gut diferents reaccions: l’acció de la 
fiscalia de medi ambient del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
i la denúncia a les administracions 
públiques competents (Generalitat i 
administracions locals) per part de 
moviments socials encapçalats per 
Ecologistes en acció. La Generalitat 
de Catalunya, però, ha demanat 
una moratòria per no complir els 
requeriments de qualitat de l’aire 
fins al 2015.
Més enllà del problema de ritmes, 
voluntats polítiques i interessos en 
joc hi ha força consens a assenyalar 
que uns dels principals problemes 

i principal generador de gasos i 
partícules és el trànsit de vehicles 
privats. La solució passaria per 
reduir dràsticament la presència 
de cotxes dins les ciutats.
No és possible modular una solu-
ció única però cal canviar algunes 
coses de manera immediata a més 
d’instaurar mesures a llarg termini. 
Algunes de les mesures que hi ha 
damunt la taula són: reduir l’ús del 
vehicle privat, fomentar el transport 
públic, regular el trànsit (restricció 
i tarificació), retirar els vehicles 
més contaminants (ITV), retirar la 
bonificació al dièsel i aconseguir 
la col·laboració i sensibilització de 
la ciutadania.  
Millorar la qualitat de l’aire, doncs,  
exigeix un canvi del model de mo-
bilitat.

L’aigua virtual
FEliP ortuño  
pare de 1r, 3r i 5è

Quan pensem en l’aigua que consu-
mim ho fem en la que utilitzem per 
beure, rentar o cuinar. Aquesta és 
l’aigua que paguem mitjançant una 
factura a la companyia d’aigües de 
la nostra ciutat. Tanmateix, cada 
vegada que comprem i consumim 
un producte qualsevol, també estem 
consumim aigua, però de manera 
indirecta. Aquesta s’anomena ai-
gua virtual, i és la necessària pel 
procés de fabricació, el·laboració i 
transport del producte. Sabeu que 
es necessiten 10 litres d’aigua per 
tenir un sol full de paper A4? Que 
es gasten 200 litres d’aigua per 
produir un vas de llet? I que es 
consumeixen més de 4.000 litres 
per fer una samarreta de cotó? I 

16.000 litres per a tenir 1kg de 
carn bovina?
L’actual model econòmic és un flux 
de productes i mercaderies per tot 
el món, de manera que és possible 
conèixer quanta aigua virtual es 
comercia en una regió basant-nos 
en la importació i exportació dels 
seus productes. I encara que l’es-
tudi de l’aigua virtual es va referir 
inicialment a la producció d’aliments, 
progressivament s’ha estès a tots 
els béns i serveis que requereixen 
l’ús d’aigua. Així, la suma de tota 
l’aigua virtual que necessita un país 
o regió per atendre les necessitats 
dels seus habitants és el que es 
denomina empremta hidrològica.
L’empremta hidrològica de la po-
blació espanyola es d’uns 2.325 
m3 per persona i any, similar a 

la dels Estats Units, però només 
un 64% respon a recursos propis. 
Prop del 36% d’aquesta empremta 
hidrològica s’origina fora. Aquestes 
xifres contrasten amb les de la Xina, 
amb un consum hídric de 700 m3 
anuals per persona i només un 
7% de l’aigua virtual provinent de 
l’exterior del país. Altres exemples 
són el Japó, amb una empremta 
hidrològica de 1.150 m3/persona/
any i un 65% de l’aigua virtual 
procedent de l’exterior.
Nosaltres, com a consumidors, som 
una part important de tot aquest 
procés. El nostre estalvi d’aigua 
hauria d’incloure el consum ocult 
que fem quan comprem qualsevol 
producte, i és un factor que també 
hem de tenir en compte a l’hora de 
fer un consum responsable. 



A què t’agradava més jugar quan 
eres petita? Continues fent-ho?
Quan era petita m’agradava fer 
“muntatges” amb les meves ger-
manes:  ciutats de construccions, 
botigues de roba, escoles... el que 
més m’agradava era fer de mestra 
i això és el que continuo fent. 
Una persona que va ser important 
per a tu de nena.
La Maria del Carme, la meva 
mestra del parvulari.
Què creus que és el millor que 
tenen els nens avui dia?
La facilitat d’accés a un munt 
d’informació a través de diferents 
mitjans.
Què creus que més els cal als 
nens avui dia?
Estones de joc amb els pares.
Quina creus que és la diferència 
més gran entre la vida dels teus 
pares i la teva?
La facilitat que he tingut per viat-
jar i les noves tecnologies
Què prefereixes:
llapis o bolígraf ? Llapis
xupa-xups o piruleta? Xupa-xups
sencera, desnatada o de soja? 
Semi
Tres personatges que admires.
Xesco Boix, Bill Watterson (autor 
de Calvin i Hobbes), Gandhi.

Llibre preferit? 
No en tinc cap de preferit, me 
n’agraden molts, sobretot les 
novel·les de misteri. 
Un lloc favorit de Barcelona.
El barri de la Sagrada Família, és 
on visc i hi tinc els amics....
Hi ha algun barri de Barcelona on 
no hi has estat mai? Quin?
Crec que no. 
Què no vols que et pregunti?
No em fa res respondre el que 
sigui.
Un missatge per als nostres lec-
tors.
L’important és invisible als ulls.
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Laia  
Fernàndez-Díaz  

Monreal

L’entrevista

Vaig néixer a Barcelona l’any 1985 i sempre hi he viscut. Sóc la 
segona de quatre germanes. De petita feia gimnàstica artística i 
sempre m’ha agradat molt cantar. Després d’haver fet magisteri 
vaig estudiar per fer les oposicions i aquí em teniu! Ja és el quart 
curs que estic a l’escola.

Per què et vas fer mestra?
Suposo que perquè els meus pa-
res ho són.

La preparació amb la carrera es 
cor-respon al que et trobes exer-
cint de mestra?
No té res a veure! A ser mestra 
n’aprens fent de mestra. La meva 
universitat ha estat l’escola Joan 
Miró.

Com t’imagines i com t’agradaria 
imaginar-te en un futur, quan si-
guis tu la mestra veterana? 
M’imagino amb unes quantes 
arrugues i perduda enmig d’un 
món de noves tecnologies.

Què és el que més t’ha sorprès 
agradable i desagradablement 
dels teus inicis professionals?

El que menys m’ha agradat ha 
estat constatar que em falta molta 
experiència;  i el que m’ha sor-
près agradablement és el tracte 
amb els nens, la satisfacció de 
veure’ls aprendre cada dia.

Quina creus que és la principal 
diferència amb els mestres vete-
rans respecte a com has estat 
formada en magisteri?
Abans potser es feia més èmfasi 
en els continguts i ara es dóna 
molta importància a la metodo-
logia i a les competències com  
a eines per al desenvolupament. 

Que és el que més t’agrada de 
fer de mestra?
Que cada dia m’emporto a casa 
una nova anècdota divertida per 
explicar.
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La realitat general és la següent, 
els pares volem participar activa-
ment en l’educació dels nostres 
fills i els apuntem a fer activitat fí-
sica, ja que creiem que els ajudarà 
en el futur i, de pas, es beneficien 
d’una pràctica saludable.

BENEFICIS

jordi FalguEras   
Pare de P3 i 1r

Físics: millora de la salut, de la  y
força i l’adquisició de les habilitats 
esportives.

Psicològics: desenvolupament  y
del caràcter i la personalitat; des-
envolupament de les habilitats de 
lideratge, competitivitat, coopera-
ció, autonomia, autoconfiança... 
Com també el respecte a l’auto-
ritat.

Socials: fer nous amics i cone- y
guts, fer més forta la unió fami-
liar i, principalment, serveix com 
a temps de diversió i goig.   

Perquè aquesta pràctica sigui 
profitosa hem de tenir clares les 
necessitats evolutives i de desen-
volupament dels infants. A més, 
caldrà que estiguin en les mans 
adequades, algú capaç de fer 
que aquests objectius siguin as-
solibles.

EDATS

Fins als 6 anys. El nen encara  y
no és capaç de concentrar-se en 
una competició o tasca. Es poden 
comparar entre sí mitjançant tas-
ques curtes per alguns esportistes 
en igualtat de condicions amb un 
alt nivell de motivació.

De 6 a 8 anys. S’incrementa  y
la duració de la seva concentra-
ció, i s’estableix una atenció més 
fixa. El nen suporta càrregues de 
major duració. També progressa 
notablement en estimulació. 

De 8 a 11 anys. Cerca de  y
l’aprovació social.

D’11 a 13 anys: L’objectiu és  y
competir entre amics o en com-
petències. 

Entre els 13 i 17 anys: Combi- y
nació d’esforç per competir amb el 
domini de les habilitats esportives 
per superar-se.

A partir dels 17 anys: Època  y
de domini de les seves habilitats, 
trobada de resultats esportius i 
aprovació social. 

FACToRS EXTERNS:  
L’ALTRE EQUIP, ELS  

JUTGES I LA MULTIMÈDIA                 

Hem de tenir en compte que exis-
teixen una sèrie de factors que no 
podem controlar o podem contro-
lar poc. I no per això són menys 
importants. La nostra obligació és 
tenir-los presents i gestionar-los 
com millor sapiguem, aquí ningú 
és perfecte i ho hem d’assumir.

CoNSELLS BàSICS 

Dediqueu temps i interès pels  y
seus interessos, millorarà la comu-
nicació i la seva participació.

Heu de comprendre que no són  y
adults, que necessiten experièn-
cies pròpies.

Cal entendre que l’esport ha de  y
significar la trobada del seu propi 
plaer i diversió.

L’esport ha d’aparèixer com  y
una part del procés educatiu.

oblideu que hi ha guanyadors  y
i perdedors.

El nostre rol és el d’espectador,  y
seguidor i suport, No el d’entre-
nador, jutge o mànager.

Demostrem que estem contents  y
amb l’activitat que desenvolupa.

Treballar en equip suma: entre- y
nadors, pares i jugadors ho hem 
de fer.

L’entrenador és un professional  y
idoni en la pràctica esportiva.

Hem de conèixer a l’entrena- y
dor, el seu programa de treball 
i valorar el progrés del nostre fill.

Pares, fills i competició
Bossa d’esport



7 

Parc de Joan Miró:  
l’antic escorxador de Barcelona 

Fem barri

L’espai que ocupa actualment el 
Parc de Joan Miró va ser l’antic 
escorxador de la ciutat. A partir de 
1891 i fins 1979, en la finca La 
Viñeta se sacrificaven els animals 
per al consum de la ciutat. 
Una sèrie de construccions de 
pedra de planta baixa, acollien 
les sales de sacrifici i tractament 
i també les naus per guardar el 
bestiar, abans de ser sacrificat. Un 
mur encerclava totes les naus.
La proximitat de l’estació de tren 
de Sants segurament va ser deter-

núria rEynés  
Directora de la B. Joan Miró

minant en la localització d’aquest 
equipament que va donar un 
caràcter especial al seu entorn. 
Era freqüent veure els ramats de 
bestiar pel carrer i també sentir 
els seus crits la nit abans del seu 
sacrifici. Aquest relat és encara 
viu per alguns veïns grans de la 
zona.
Els matarifes eren tota una insti-
tució a l’Escorxador junt amb els 
veterinaris encarregats de vetllar 
per la salut dels animals sacrifi-
cats. Una cantina era el lloc de 
reunió dels treballadors, per des-
cansar en les llargues jornades 
de treball.

Amb els anys va evolucionar la 
forma de sacrificar els animals i 
el 1979 l’Ajuntament de Barcelo-
na va considerar més idoni ubi-
car l’Escorxador en unes noves 
instal·lacions a Mercabarna, a la 
Zona Franca. L’any 1979 es va 
fer el trasllat i l’enderrocament de 
les naus.
Després d’una llarga reivindica-
ció dels veïns, l’espai deixat per 
l’Escorxador es va convertir en el 
Parc de Joan Miró, inaugurat l’any 
1983, dissenyat per Antoni Sola-
nas, Màrius Quintana, Beth Galí i 
Andreu Arriola. Té una superfície 
de 4,71 hectàrees i està configurat 
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com a espais amb diverses àrees 
especialitzades.

Hi ha una pista esportiva coberta, 
2 quioscos-bars, una biblioteca 
pública (Joan Miró inaugurada el 
1990), una gran àrea per a gossos 
i fins a 6 àrees de jocs infantils. Hi 
ha un dipòsit d’aigües pluvials, so-
bre el qual s’ha construït un pàr-
quing. Cal destacar el bosquet de 
pins i alzines, així com l’escultura 
de Joan Miró, Dona i ocell, que 
té 22 metres d’alçada.

L’exposició: L’Escorxador de Bar-
celona, 25 anys del seu trasllat 
(2004), a la Biblioteca Joan Mi-
ró, va permetre veure l’evolució 
de l’Escorxador antic a la seva 
instal·lació a Mercabarna. La va 
visitar un públic molt ampli: els 
veïns, alumnes de Primària i Se-
cundària, així com treballadors i 
familiars de l’antic escorxador.

Per saber-ne més podeu con-
sultar el llibre de Pepe Encinas, 
L’Escorxador ahir. Mercabarna, 
2004. Es tracta d’un llibre de fo-
tografies de l’antic escorxador. El 
podeu trobar a la Biblioteca Joan 
Miró. Signatura: 63.75 Enc

l’Escorxador i l’EixaMPlE

Quan Ildefons Cerdà va idear 
l’eixample de Barcelona, ja va 
destinar a parc aquestes quatres 
illes de cases. El fet d’instal·lar-hi 
l’escorxador municipal va ser una 
de tantes adulteracions que es va 
fer del pla original. L’enderroc de 
l’escorxador i la seva conversió 
en el parc va significar, doncs, la 
recuperació d’aquesta àrea per al 
fi per al qual havia estat desig-
nada.

rEivindicació vEïnal

La història de Barcelona dels úl-
tims trenta anys del segle xx no es 
pot entendre sense els moviments 
veïnals i les seves reivindicacions. 
En gairebé tots els districtes de la 
ciutat els veïns s’organitzaren per 
reclamar a l’Ajuntament millores 
per als seu barris: en alguns s’hi 
reclamaven parcs i centres cívics, 
però en d’altres es va lluitar per 
aconseguir aigua corrent o clave-
gueram. Molts dels equipaments 
que gaudim avui són fruit d’aquella 
lluita ciutadana, pacífica però fer-
ma.

Escultura dona i ocEll

Inaugurada el 16 d’abril de 1983, 
en realitat es titula Dona-bolet amb 
barret de lluna, i forma part d’un 
conjunt de tres obres que Joan 
Miró va donar a la ciutat perquè 
donessin la benvinguda als viatgers 
que hi arribessin per terra, mar i 
aire. La seva composició s’arrela 
en el costum dels antics romans 
de gravar un membre erecte a 
les portes d’entrada a les ciutats 
per desitjar salut i força als qui 
arribaven. Joan Miró no va poder 
assistir a la inauguració degut al 
seu estat de salut i va morir pocs 
mesos després.
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Temps de nens 
Canal obert

Aquests mesos que venen passa-
rem més temps amb els nostres 
fills, jornada intensiva, estiu,… us 
proposem algunes activitats per 
fer tots plegats i sortides per fer 
en transport públic amb un màxim 
de 40 minuts.

Maqui nuEno  
mare de P4 i 3r

Breus

Dissabte lúdicoesportiu

El dissabte és el dia que es va 
celebrar la part més esportiva de 
la Lúdicoesportiva. El futbol, com 
cada any, va gaudir de la presència 
incondicional de magnífics jugadors; 
i el bàsquet, malgrat no gaudir 
de tants incondicionals, també va 
funcionar força bé. 
Enguany la novetat va consistir 
en la incorporació de l’activitat de 
Hip Hop, amb una gran acollida, 
sobretot, per part de les nenes.
La lúdico compta amb la participació 
de pares i mares voluntaris capaços 

jordi caMPs   
pare de 4t i 6è

UNA BoNA CAPBUSSADA

Platja de Gavà. És molt gran i 
plana. Trobareu àrees de joc in-
fantil, punts de socors, informació 
de l’estat del mar, WC, dutxes, 
assistència de la Creu Roja, carril 
bici per passeig marítim, neteja 
diària de la sorra...
Com s’arriba? Cal agafar el au-
tobús L94 (Rda Universitat-Cas-
telldefels) de la companyia Mohn 
a Sepúlveda-Vilamarí, baixar a 
l’Autovia de Castelldefels Km 14,2 
(28 minuts) i caminar 6 minuts 
fins a la platja (per exemple, pel 
c. Premià). També es pot anar 
amb l’autobús L95 de la mateixa 
companyia. Informació sobre l’ho-
rari de pas a: 93 635 76 70

de fer d’àrbitres, d’entrenadors i 
d’animadors, entusiasmant-se junts 
amb els esportistes més passionals 
amb que compta l’escola. És per 

això, que cal fer un agraiment 
especial a tots als qui ajuden a 
que la festa continuï i sigui tan 
fantástica. 

CAMINAR A LA FRESCA

Collserola. El Consorci del Parc 
de Collserola ens ofereix sis itine-
raris: de 15 minuts a 2h 15 minuts 
de caminada. A l’oficina d’infor-
mació ens poden donar plànols 
amb els detalls necessaris. També 
fan activitats guiades.
Com s’arriba? Cal anar a Plaça 
Catalunya i allà agafar la Línia S1 
dels Ferrocarrils de la Generalitat 
(Línia Pça. Catalunya-Les Planes) 
fins al Baixador de Vallvidriera 
(16 minuts de tren). Allà podem 
apropar-nos a l’oficina d’informa-
ció per demanar un plànol. També 
ens indicaran quin és el recorregut 
més adient en funció de l’edat 
dels nostres nens. Cal tenir en 
compte que l’oficina d’informació 
obre de 9.30 a 15 hores.

A CASA

Us oferim 5 jocs variats i molt 
divertits, de partides curtes:

Uno. Un clàssic adaptable per to-
tes les edats.
Jungle Speed. Joc d’observació 
i reflexos per 3-15 jugadors. A 
partir de 7 anys. Cal observar 
atentament les cartes per trobar 
la parella de la teva carta abans 
que l’altre jugador.
Ritmo y bola. Joc ràpid per 4-12 
jugadors. Jugar i riure a partir de 
6 anys. Cal passar el torn a altres 
jugadors fent el seu símbol sense 
perdre el ritme.
Coloretto. Joc de cartes per 3-5 
jugadors. Divertit joc d’estratègia 
a partir dels 7 anys. Els jugadors 
han d’acumular cartes d’un mateix 
color en diferents rondes.
Diamantes: Joc ràpid on cal va-
lorar el risc de continuar a una 
mina de diamants per aconseguir 
recompenses o sortir abans de 
perdre-ho tot. És un joc amb una 
part d’estratègia i altre de sort. De 
3-8 jugadors, a partir de 4 anys.

Biblioteca Agustí Centelles. És la 
nova biblioteca de l’Esquerra de 
l’Eixample, al c. Urgell, 145-147. 
Està especialitzada en fotografia i 
amb àrea infantil a la 3a planta.

A CoBERT



Breus
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La Bicicletada 
popular

Aquest any hem estat 40 persones, 
grans, petites i molt petites que 
vam quedar el matí de la lúdica 
esportiva a la porta de l’escola amb 
ganes de pedalejar una mica. 
Una horeta de passejada sobre 
rodes (de bicicleta, de patins, ... ), 
pels carrils bicis de l’eixample, ens 
va ajudar a començar bé el dia. 
I ja en portem quatre!

Maria raFart   
mare de 4t i 6è

Dinar
lúdicoesportiu 

El temps ho va permetre i les ganes 
no van faltar. Tan bon punt van 
acabar les activitat, les taules del 
menjador de l’escola van sortir al 
pati per a conformar el menjador 
col·lectiu.
Els pares vam aprofitar per passar 
una estona agradable, sense 
presses ni neguits. Els nens van 
jugar fins a últíssima hora i el plat 
que més èxit va tenir... van ser els 
macarrons! Els portàvem cuinats de 
casa, però tot i així no vam deixar 
de fer consum en el bar de 6è.  

Pilar rubio   
mare de 3r

Extraescolars:  
l’espectacle 

Dins la Jornada Lúdico esportiva, 
vam poder gaudir de l’espectacle 
que ens van oferir els nens i nenes 
que fan activitats extraescolars. 
He de dir que ens ho van fer passar 
molt bé, va ser un espectacle 
elaborat i ben presentat i, com a 
novetat —i amb el permís de la 
climatologia—, es va fer a fora el 
pati: un gran encert per part dels 
organitzadors. 
L’espectacle, ja us ho he dit, va 
estar molt bé. Molt bona idea la 
col·laboració entre els diferents 
grups: teatre actuant amb circ 
i cómic fent els decorats i els 
fulletons explicatius. Va ser alegre, 
amè i amb la durada justa. 
Des d´aquestes línies un fort 
aplaudiment, per les monitores i 
monitors de les extraescolars i 
també per tots els petits actors, 
actrius, músics i col·laboradors que 
ens van fer passar un agradable 
matí de diumenge.

txEll bartoMEus   
mare de 2n i 3r

El Sopar  
de 4t

En el tradicional Sopar de 4t vam 
fer un salt en el temps fins tornar 
a l’Edat Mitjana, amb música i 
dansa fins a la matinada.
A les taules ben parades, ens 
van oferir biandes de qualitat, 
regades amb bon vi, guarnides  
amb formoses rialles. 
Davant de tan bell panorama, qui 
no es podia divertir? 

ElEna Floria   
mare de 1r, 3r i 5è



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 22 de juny a:
www.ampajoanmirobcn.cat/
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Troba les 7 diferències

Entreteniments

Sopa de lletres

Encercleu les paraules següents: SoSTENIBILITAT, SALUT 
CoNTAMINACIÓ, ECoLoGIA, ENERGIA, NATURA, RECICLATGE 

Endevinalles
1. Què és el que cau 
i no es fa mal

2. Ploro, si tu plores,  
i ric si rius tu;  
però la meva veu  
no la sent ningú.

3. En tinc, però  
me les han de fer?

L’acudit
Era un noi, tan obedient, tan 
obedient que… quan la profes-
sora esborrava els apunts de 
la pissarra, ell ho esborrava del 
seu quadern.
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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

Comissió revista:  
Pilar Rubio, Maqui Nueno, Elena Floría, Norma Brichs

Concurs Capçalera Miroscopi 

Envia teva proposta a: miroscopi@ampajoanmirobcn.cat
Les propostes han de ser en blanc i negre, de 185 mm x 45 mm i han de 
contenir el nom de la revista. Haureu d’indicar el nom, edat i a quin curs 
esteu (o a quin curs teniu fills). 

Data màxima de recepció de treballs: 31 d’octubre

25è aniversari de 
l’escola Joan Miró 

El curs vinent la nostra es-
cola celebrarà el seu 25è 
aniversari. El Miroscopi 
també ho voldrà celebrar. 

Retallant mestres i hores de classe no es lluita contra el fracàs escolar
Sota una gran pancarta amb aquest lema, famílies i mestres de l’escola vam participar plegats en la gran 
manifestació ciutadana del 14 de maig contra les retallades del Govern de la Generalitat.

Vam participar perquè entenem que una política de retallades en educació no contribueix en absolut 
a millorar la qualitat de l’educació, ans el contrari, atempta greument contra l’ensenyament públic i la 
seva qualitat i els drets socials i ciutadans; i ho vam fer plegats perquè ens sentim comunitat educativa i 
estem convençuts que només junts podrem defensar l’escola que volem.

En el moment de tancar aquesta edició desconeixem quines han estat les retallades que finalment ha 
aplicat el Departament per al curs vinent (supressió de la 6a hora, reducció de la plantilla de mestres, 
reducció del programa de reutilització 
de llibres ...). Sigui com fos, per a no-
saltres retallar en educació és retallar 
en qualitat d’aprenentatge i en igual-
tat d’oportunitats, és retallar en el fu-
tur dels nostres fills. Així ho hem entès 
i és per això que ens hem adherit a les 
diferents iniciatives que en contra de 
les retallades han estat promogudes 
per AMPAs i d’altres col·lectius impli-
cats. Podeu trobar més informació al 
web de l’AMPA.

Esperem al curs vinent i estalviem forces pel que pugui venir !!! Bones vacances a tots!

No sempre els bolets es troben al bosc
La manca d’escola pública és un problema comú a tot Barcelona. Quan la demanda supera l’oferta, la 
solució del Consorci d’Educació és posar un grup extra de 25 nens que s’afegeix només aquell curs. Això 
és el que es coneix com bolet. No vol dir que aquella escola passi a tenir una línea més, sinó que només 
aquell curs tindrà 3 línies durant tota l’escolarització. L’any passat ja hi va haver tres escoles de Barcelona 
amb bolet. Aquest any en són onze.

Concretament, a l’Eixample Esquerra, un total de 88 nens s’han quedat sense plaça. La mesura del Con-
sorci ha estat posar un bolet a l’Escola Diputació i a l’Escola Ferran Sunyer. Tot i així, 38 nens no tenen 
plaça en una Escola Pública i de Proximitat. Sense deixar de tenir en compte el perjudici que suposa un 
bolet dins d’una comunitat educativa, amb espai i recursos per un número concret d’alumnes, i tot dins 
d’un marc global de retallades.

En resum, un bolet és un “afegit” dins de les nostres escoles.

Actualitats de l’AMPA


