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Ja tenim la nostra revista!
Ho hem aconseguit. Després d’algunes horetes de
feina i molta illusió tenim aquí el primer número
de la nostra revista!
Aquest butlletí, impulsat des de l’AMPA, neix
amb l’objectiu de crear una eina de comunicació
que arribi a totes les famílies i que ens permeti
conèixer millor l’escola. Amb una periodicitat
trimestral, volem explicar-vos què han après els
nens i nenes, volem acostar-vos a l’equip docent

i a altres treballadors de l’escola, volem compartir els moments viscuts junts en festes i sortides,
i us volem proposar també activitats per fer en
família o reflexions sobre l’educació dels nostres
fills.
Desitgem que us ho passeu bé llegint-lo i us animem a participar en properes edicions. Animeuvos!
Comissió de Comunicació de l’AMPA
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Editorial
Quan des de la nova junta vam presentar els objectius per als propers anys, un dels punts més
importants era implicar nous pares i mares en la
vida de l’AMPA i de l’escola. Això ho volíem
aconseguir, entre d’altres coses, potenciant la
imatge d’escola, apropant l’AMPA i el Consell
Escolar als pares i, sobretot, millorant la comunicació interna. En aquest sentit comptem amb la
feina dels delegats de classe, amb la pàgina web
(que s’actualitza constantment gràcies a l’ajuda
dels mestres) i per fi, amb la revista de l’AMPA
de l’Olivera, el projecte potser més atrevit però
també el que ens fa més illusió. Al darrera
d’aquest butlletí hi ha la feina de pares i mares
que volen mostrar-vos el dia a dia de la nostra
associació i de les principals activitats que realitzen els nostres fills a l’escola. La junta de
l’AMPA us anima a collaborar-hi i, per descomptat, us convidem a formar part d’alguna de les
comissions que funcionen en l’actualitat i que
són fonamentals per gaudir de la nostra escola i
les seves activitats. En concret necessiten ajuda
les comissions de festes, sostenibilitat i extraescolars.
Aprofito també aquest espai per parlar sobre un
tema d’actualitat: la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), un projecte que està desenvolupant el
govern de la Generalitat i que ha provocat força
polèmica pel rebuig d’una part de la comunitat
educativa. Els pares i mares també hi tenim molt
a dir. La FaPaC i la Coordinadora d’AMPA de Sant
Cugat, associacions a les quals l’AMPA de
l’Olivera hi estem adscrits, defensen la millora

de la qualitat de l’ensenyament a l’escola pública, recolzant alguns punts de la llei i exigint-ne
la revisió d’altres perquè la llei reflecteixi les
necessitats reals de l’escola pública. Dels aspectes positius de la llei, destaquem en primer lloc
que tots els centres que rebin diners públics han
de complir uns requisits comuns, en segon lloc
que dóna eines per millorar la capacitat de gestió dels equips directius, i finalment que augmenta l’autonomia dels centres i estableix mecanismes d’avaluació externa. D’altra banda,
demanem que la llei reconegui i doni suport a la
funció de les AMPA i les famílies als centres educatius. Volem que la nova llei consideri un factor
d’avaluació el grau de participació dels pares i
mares del centre, asseguri recursos a les AMPA
perquè ens puguem formar en la nostra tasca
d’educació com a pares i mares, suport a la gestió, recursos dignes per a les AMPA com pot ser
informàtica, material i espais adequats. També
cal que se simplifiquin els tràmits burocràtics
que comporta la gestió i en especial, la dels
ajuts econòmics que poden sollicitar les AMPA, i
finalment, que faciliti la participació de les famílies/AMPA en el procés d’avaluació dels centres.
Esperem que gaudiu amb aquesta revista, i que
serveixi per donar un pas més en la integració de
tots els pares i mares en la vida de la nostra escola.
Marc Pascual
President de l’AMPA L’Olivera
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Visita la web, és la teva!

www.escola-olivera.org
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Entrevista a la Directora
La directora de l’escola, Montse Castell, ens contesta les següents preguntes.
Quins són els temes que han marcat aquest
començament de curs i quins són els principals
reptes per aquest any a l'Olivera?
El curs ha començat pràcticament amb tot el
personal nomenat i amb la infraestructura del
centre en funcionament (ascensor, mobiliari,
etc.). Pel que fa al professorat, s'ha pogut garantir que a cada un dels nivells hi hagi almenys una
persona que ja estava en el centre el curs anterior i així facilitar l'acollida i el traspàs a les noves
mestres.
Els nous reptes són iniciar la socialització de llibres de text i material comú per a les aules; continuar amb el projecte d'anglès ara que ja no hi
ha la persona extra que garantia el Departament;
començar la coordinació amb secundària, ara que
per primera vegada tenim alumnes de 6è, i portar a terme el projecte interdisciplinar de l'hort.
Qui forma part de l'actual equip directiu? Quan
està previst que es consolidi el definitiu?
El composem l'Anabel, mestra d'anglès al cicle
inicial (i a infantil); l'Andrea, tutora de P4A, i jo
mateixa que estic al cicle superior. Així, cada
una pertany a un dels tres cicles que hi ha ara a
l'escola (el mitjà i superior de moment en fan un
de sol).
Esperem que en els dos propers concursos de
trasllats es nomeni la plantilla definitiva per a
infantil i primària i que la inspecció insti a presentar un projecte de direcció per a l'escola i
surti un nou equip.
Què és el que més valores de la nostra escola?
La seva joventut i la seva diversitat. Tot i que hi
ha l'inconvenient que tot està per fer (projecte
educatiu, de convivència, lingüístic, etc.) anem
avançant cap a la definició d'un projecte i un cop
tinguem la plantilla més definitiva i l'escola completa amb totes les línies s'acabarà de concretar.
La diversitat de l'alumnat dóna riquesa i pluralitat, una bona perspectiva per participar en la
societat actual.
Hi ha alguna cosa que et preocupi?
El fet que l'escola no estigui vinculada a un barri
o a una zona fa que hi hagi alumnat de diferents

llocs de Sant Cugat i necessiti un bon transport
públic. El desplaçament fins a l'escola, tot i l'augment de línies d'autobús urbà, encara ha de millorar. L'horari de la L2 a la tarda és inadequat i,
per altra banda, no està ben resolta la connexió
des de Ca n'Ametller.
En quins temes penses que és important que
treballem conjuntament AMPA i escola?
En projectes que contribueixin a una bona integració escolar i social de l'alumnat. En aquest
moment serien el d'anglès i el de l'hort. L'hort,
que està vinculat al tema molt més ampli de la
sostenibilitat, ens pot permetre un treball conjunt entre l'escola, l'AMPA i Doble Via.
L'AMPA també pot facilitar la integració de les
noves famílies que van arribant al centre.
Què cal millorar de la nova llei d'educació?
Principalment, la manca d'inversió a l'ensenyament públic perquè encara es deriven massa diners als centres privats concertats sense intervenir en la seva gestió ni ideari (model lingüístic,
opció religiosa, coeducació, proves de selecció
per a l'alumnat, etc.).
Per una altra part, no valoro positivament els
canvis que es preveuen de les condicions laborals
tant d'interins com de funcionaris i el paper d'autoritat del càrrec de director.
Si algú de fora et preguntés com és l'escola on
treballes, què li diries?
Una bona escola amb un gran futur.

Pàgina 4 - Què hem fet aquest trimestre?

Las colonias de P5
Aquí en esta foto de grupo tenemos a nuestros
chicos y chicas del futuro, nada más y nada menos que en la casa de colonias Can Miqueló.
Adentrándose en la aventura de descubrir nuevas
estrellas y planetas.
En la casa se encontraron una gran sorpresa. Un
extraterrestre grandote y simpático llamado GruGru del planeta Grumia, que se hizo amigo rápidamente.
Sin dudarlo, el grupo le ayudó a encontrar su
nave estrellada perdida en el bosque.

Muchas emociones juntas, sumadas a las mega
mochilas que fueron capaces de transportar, que
al llegar la noche hicieron efecto y la mayoría
(alguno/a necesitó una dosis extra de mimitos)
cayó en plácido sueño hasta el día siguiente.
El tiempo aguantó bastante bien y colaboró en
que estas primeras colonias, seguramente para
muchos de ellos, fueran inolvidables.
Agradecemos a Marta, Bibi, y al resto del equipo
que cuidaran tan bien de ellos.

Sabeu com van passar la Castanyada els de parvulari?
Enguany ho han celebrat d’una manera molt especial. L’Andrea, mestra dels pingüins, ens ho
explica:
“Aquest curs han vingut els avis de la Marina de
la classe del pingüins i s’han disfressat de Maria
Castanyera i de Pepito per representar-nos el
conte de la Maria Castanyera. Després hem cantat unes cançons de la tardor i de la Castanyada
amb l’acompanyament de l’Ester (la mestra de
música dels petits) i la seva guitarra i per últim
ens hem menjat les castanyes torrades i els panellets”.
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La diversitat cultural
Les mestres de P-4 han iniciat un programa de
participació de les famílies a l'escola, per
illustrar als nostres fills/filles sobre la diversitat
cultural. L’Elisabeth Cano (mare del Pablo de
P4B—Els Crancs) ens explica la seva experiència:
“Els nens de P4 ja no són els petits de l'escola i
per obrir horitzons estan immersos en un programa de participació de les famílies a l'escola, per
tractar sobre la diversitat cultural, especialment,
en aquelles famílies on el pare o a la mare són
estrangers.

maquíssima experiència!“
El pare del Max (P4B—Els Crancs) també ha participat d’aquest programa explicant com celebren
la festa de Nadal a Alemanya.
El que més valora l’escola d’aquesta iniciativa
didàctica és la participació i collaboració de les
famílies en l’aprenentatge dels nens i nenes sobre la diversitat de cultures.

I aquí és on ens adonem que la diversitat, la pluralitat cultural i els idiomes són factors enriquidors dels quals els nostres fills estan molt orgullosos, si més no, tots ells amb 4 anys, ja són,
almenys, trilingües (català, castellà i anglès, és
clar que sí).
Com a dona "consorte" d'un marit francès, vaig
gaudir divendres 21 de novembre pel fet de passar una bona estona amb les 2 classes de P-4
(Pingüins i Crancs), ensenyant-los les particularitats de la cultura francesa: em contestaven a la
pregunta de "Comment tu t'appelles?", van aprendre a situar França al mapa, varen cantar cançons amb un CD en francès, seguint el ritme i
fent els gestos i les onomatopeies, van fer el
"BON DIA" (Aujourd'hui c'est...) per tal d'aprendre
el dies de la setmana, els mesos, les estacions i
el temps en francès, van observar una foto la
Tour Eiffel i els hi vaig explicar un conte sobre
els animals del bosc, per esbrinar com es deia
conill, guineu, ratpenat, etc., en francès.
La "cérise sur le gateau" va ser el berenar: crêpes
amb melmelada de castanyes i uns formatges
francesos que vam decidir, ells i jo, regalar a les
mestres.
Us encoratjo a tots/totes a participar en aquesta

¡En P3B hay dos Tortugas!
¡En la clase de las Tortugas (P3B) han venido dos
alumnas nuevas!
Son dos tortugas de agua, de verdad, muy grandes que nos ha regalado una familia. Los niños
están encantados y los padres también. Hay dos
familias que tienen la custodia compartida para
las vacaciones de Navidades y Semana Santa y
otra familia se la quedará a final de curso.

¡Y un esqueleto en 1ºC!
Y los alumnos de 1ºC también tienen un nuevo
invitado un tanto peculiar… Se trata de un esqueleto de tamaño natural (1,25 m de alto) que utilizan para conocer cómo es el cuerpo humano por
dentro. También han hecho un mural de órganos
para estudiarlos.
El esqueleto ya es uno más de clase, cuando tiene
frío le ponen gorro y bufanda, y hasta le han
puesto nombre: ¡Bone!
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davant els més petits, els d'infantil. Mireu, mireu!!

Enguany la festa de Santa Cecília, patrona de la
música, s'ha celebrat d'una manera especial.
El dia 20 de novembre, alumnes de 4t, 5è i 6è de
primària varen ser els protagonistes de la festa,
exhibint les seves habilitats músico-instrumentals

Els participants van tocar diversos instruments.
En Marc Alcober, l'Ariadna Arrufat, la Laura Lanzas, l'Hèctor Boto, la Júlia Colet, la Susanna Carrascal, la Clàudia Encuentra i la Mar Domínguez
ens van tocar el piano, la Mar, a més a més, va
tocar l'harmònica. La Clara Salvatella ens va tocar la viola i el Ronald Solano la guitarra elèctrica.
Enhorabona als músics i sobre tot a la Mª José
Colás, per la direcció musical...
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Què fem a l’AMPA?
Encetem el racó de l’AMPA per animar-vos, primer de tot, a que participeu en qualsevol de les
8 comissions que enguany treballen per fer de
l’Olivera una escola participativa i emprenedora.
Ens esforcem perquè la nostra escola pugui arribar a ser un exemple de cohesió entre l’equip
docent, els i les alumnes i els pares i mares que
la representem.
A la pàgina web hi trobareu tota la informació
sobre els membres de la Junta i les diferents
comissions amb un breu resum de les funcions i
sobretot, la persona de contacte per a cada comissió (e-mail).
Pels qui no disposeu d’ordinador i/o connexió a

INTERNET, i voleu participar, podeu donar les
vostres dades omplint un full que deixarem a
consergeria. Després el dipositeu a la bústia de
l’AMPA, que trobareu al vestíbul d’entrada de
l’edifici de primària.
Les comissions són:
• Comissió de menjador
• Comissió d’extraescolars
• Comissió econòmica
• Comissió beques i ajuts
• Comissió PEC (projecte educatiu de centre)
• Comissió de festes i dinamització
• Comissió de mobilitat i sostenibilitat
• Comissió de Comunicació Interna i web

La Comissió de menjador, qui som i què fem?
Des de la comissió del menjador us volem explicar què fem i què hem fet fins ara.
En primer lloc, formem part d’aquesta Comissió
la Dolors Velasco, la Marta Benet, la Meritxell
Sabaté, i la Nina Costas. Totes plegades som el
punt de contacte a qui podeu dirigir-vos en cas
de qualsevol suggeriment, observació o comentari que vulgueu fer. Nosaltres vehicularem les vostres opinions o suggeriments a Doble Via. D’altra
banda, si hi ha algun tema que s’hagi de parlar a
l’Assamblea, el punt de contacte és la Nina Costas, secretària de l’ AMPA.
Bé, després d’aquesta introducció passem a explicar quines tasques fem a la comissió. Primerament, supervisem que els menús siguin equilibrats, que es compleixi la normativa higiènicosanitària en la manipulació dels aliments i que es
faci un control de les matèries primeres. En segon lloc estem fent un estudi per tal de poder
introduir productes ecològics com són l’arròs, les
llegums i més endavant la fruita.
Per altra banda també supervisem que es compleixi el projecte educatiu de Doble Via dins i
fora del menjador. Pel que fa al menjador, hem

de procurar que es garanteixin uns bons hàbits:
saber estar a taula, ser autònom a l’hora de
menjar, fer ús correcte dels coberts i tovallons,
tenir cura de la higiene, arribar al menjador amb
ordre i amb les mans netes, asseure’s correctament, saber menjar una alimentació variada i
respectar l’alimentació dels companys quan
aquesta és diferent.
Pel que fa a les activitats i/o espai després de
menjar, el monitor s’ha de fer càrrec que en el
pati hi hagi un bon clima de convivència proposant jocs d’equip, tant amb els companys de la
classe com amb la resta d’alumnes de l’escola i
intervenir en el cas que es produeixi qualsevol
conflicte, per petit que sigui.
Aquest és un breu resum del què volíem fer-vos
saber i sapigueu que estem a la vostra disposició
per a tot allò que vulgueu explicar-nos.
L’educació, fora de les hores lectives, és igual
d’important i cal que siguem curosos perquè els
nostres fills aprenguin dues actituds exemplars:
convivència i respecte.
Comissió de menjador

Vine a fer esport amb altres pares i mares!
Vols passar una estona DIVERTIDA fent esport? Ens trobem tots
els dimarts de 21h a 23h amb altres pares i mares a la pista de
l’escola. Ah! i no cal pagar res!!! Juguem a vòlei i bàsquet!! I
tranquils que si no has jugat mai... tot s’aprèn!!
Vine, t’esperem!
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AMPAescapada en Sant Miquel del Fai
El domingo 23 de noviembre un numeroso grupo
de personas, más de noventa entre padres e
hijos, hemos disfrutado de la primera AMPAescapada del curso 2008-2009. Hemos ido a pasar
toda la jornada a Sant Miquel de Fai, un entorno
natural privilegiado en el interior de Catalunya.
El Fai constituye uno de los paisajes más impresionantes que pueden verse en el Vallès Oriental.
Se trata de un profundo valle encajado entre
laderas de rocas calcáreas, con fallas y saltos de
agua, recubierto con una vegetación variada y
abundante, que lenta pero perseverantemente se
recompone de los estragos del fuego que hace
años asoló toda esta zona.
Entramos en el recinto antes del mediodía asombrados por la magnitud de las vistas. La visita
comenzó con la escenificación de un cuento sobre los animales del lugar, y en particular sobre
el murciélago, que hizo las delicias de los niños,
implicados en la recreación de la historia que fue
narrando nuestro guía de la jornada, José. Tras
este primer contacto, nos desplazamos a la zona
de picnic a comer y reposar. Los padres pudimos
extendernos en la sobremesa mientras los niños
disfrutaron del parque contiguo. Hacia las tres
iniciamos la visita al recinto de la mano de José,

el guía. La expresión “de la mano” en este caso
debe entenderse literalmente: algunos niños se
aferraron a él como lapas. Parecía más un canguro colectivo que el guía de un parque natural.
Pudimos ver y comprender cómo se formaron en
ese lugar los saltos de agua, las gorgas, las balmas y los travertinos. Nos adentramos en una
cueva de formación cárstica, con estalactitas y
estalagmitas, con depósitos de agua calcárea y
una atmósfera que invitaba al silencio y la contemplación. En medio del itinerario nos hicimos
una foto colectiva que nos acabó de alegrar la
tarde. José nos condujo finalmente a la iglesia
del viejo monasterio benedictino que fue, ya
desde fines del siglo X, Sant Miquel del Fai. A
partir de ahí, la visita se dio por concluida.
Antes de volver a los coches nos felicitamos del
día que habíamos compartido y de que el tiempo
nos hubiera acompañado a pesar de las fechas. Y
comenzamos a debatir a dónde podríamos ir a
partir de febrero en la segunda AMPA escapadas.
Surgieron varias propuestas, lo que hay que interpretar como un síntoma de satisfacción. Así
que, ánimo a todos para la siguiente convocatoria. Seguro que nos volveremos a divertir.
Gerardo
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Conferència a l’Olivera: Educar de bon humor
El proper dia 29 de gener a les 20.30h, en Carles Capdevila farà una conferència a l’Olivera
amb el títol “Educar de Bon Humor”, organitzada per l’AMPA de l’Olivera amb collaboració de
la Coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat i el suport
de l'Ajuntament de Sant Cugat.
En Carles Capdevila és periodista i pare de quatre fills. És director del programa Eduqueu les
Criatures, que s’emet els diumenges al matí a
Catalunya Ràdio. Ha escrit diversos llibres i participa en altres programes de ràdio i televisió.
Ha accedit a participar en aquest primer número
de la revista contestant a les següents preguntes.
Esperem que l’entrevista us sigui d’interès i que
vingueu a la conferència, que serà sens dubte
interessant i divertida.
Quan se li va acudir fer programes sobre nens i
família?
Tot neix del meu llibre "Criatura i companyia",
que vaig escriure quan tenia els dos primers fills
petits. Va guanyar el Premi Pere Quart d'Humor i
Sàtira, va tenir molt èxit, em van començar a
cridar a escoles a fer xerrades, i vaig anar veient
que a la gent li agradava parlar d'aquest tema en
clau d'humor i a partir de les experiències pròpies. Per això vaig proposar a la ràdio fer el programa Eduqueu les Criatures, i després TV3 ens
va demanar que en féssim una versió.
Són receptives les televisions i ràdios a aquest
tipus de programes?
Crec que cada vegada més. S'adonen que la gent
espera dels mitjans de comunicació que els parlin cada cop més d'ells, de la seva vida quotidiana, de com resoldre els problemes del dia a dia.
Quina és la clau de l'èxit dels seus programes?
Per què agraden?
Crec que ho són l'humor i sobretot la identificació. La gent s'hi sent retratada, perquè partim de
la meva experiència, de la de’n Lluís Gavaldà. El
millor elogi que rebo és: "això que expliques a mi
també em passa".

panellets fets pels seus fills.
Quina és la preocupació majoritària dels pares
d'avui dia?
Com conciliar vida laboral i familiar, com educar
tenint tanta informació que a vegades ens satura, i com controlar l'accés a les noves tecnologies
en el cas dels adolescents, que cada vegada estan més sotmesos a riscos.
Hem de témer l'adolescència?
Hem d'abordar-la arremangant-nos, i assumint
que seran anys en què fer de pare o mare no serà
còmode, però en què és bàsic que siguem allà
per posar límits de la forma més clara i menys
acomplexada, i alhora donar suport incondicional
i amor incondicional.
Hem de témer als avis?
No, però hi hem de parlar. Els avis són bàsics,
sense ells la majoria de pares no ens en sortiríem, que tenen una relació fantàstica amb els
nens, perquè el salt de generació els fa més propers. Però com que abusem tant d'ells i ells passen tantes hores amb els nens, hem de demanarlos que mimin una mica, però que també eduquin.
Què fem si el nen o nena t'explica el conte de
“Mis tetas” 10 vegades?
Riure. I dir-li que ja cansa. I explicar-n'hi de millors. M'encanta buscar acudits a Internet, dels
de tota la vida, i comprovar quins els fan riure

Quina anècdota recorda més divertida del programa radiofònic o del televisiu?

Una recepta per no perdre l'humor amb els
fills.

N'hi ha moltes. Una vegada vaig fer conya sobre
els panellets fets pels nens, i el risc que hi hagi
mocs, i des de llavors cada any una oient m'envia

No hi ha cap recepta per res. Jo tinc molt mal
humor cada matí quan em desperto, i costa tant
(Continúa en la página 10)
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arrencar una casa amb 4 fills. Però el sentit de
l'humor és l'única manera de sobreviure, i s'ha de
cultivar cada dia.

El seu conte preferit.
El que em diverteix més explicar és "En Patufet
de Gràcia". El vaig escriure amb els meus fills, és
una versió d'en Patufet amb contenidors en lloc
de cols i amb camions en lloc de bous, i ens agrada molt.

Algunes pistes per a un Nadal més sostenible
En aquest article us donem algunes pistes per fer
el Nadal una mica més sostenible, tenint cura del
nostre entorn, educant els infants i protegint la
nostra butxaca.

Els embolcalls poden fer bonic però... molts són
inútils, excessius i no es poden reciclar. Penseuhi i trieu sempre d’acord amb criteris de senzillesa.

Si feu Pessebre, no cal que utilitzeu molsa, deixeu-la al bosc; és on ha d’estar. Betlem ha estat
sempre una terra eixuta. Substituïu-la per altres
elements naturals: fulles verdes o seques (moltes
espècies continuen verdes encara que
s’assequin), petits troncs, pedretes, serradures
(de fusta o de suro), palletes, etc. Aquí val molt
la vostra imaginació... Aconseguireu els mateixos
efectes i respectarem més el bosc.

Si seguiu la tradició de Felicitar el Nadal i l’any
Nou. Compartir i desitjar felicitat als altres és un
molt bon costum que ens agrada fer especialment per Nadal o per l'any que comença. Si a
més ajudeu a alguna ONG o entitat solidària,
comprant les seves felicitacions...doncs... encara
millor. I si voleu transmetre un missatge més
personal, d’estalvi de paper i de recursos, feliciteu simplement per correu electrònic.

Si us agrada tenir Arbre de Nadal. Si conserveu
d’anys anteriors un arbre artificial, de plàstic,
continueu guarnint-lo com més us agradi, però si
decidiu renovar-lo, recordeu que és pràcticament
impossible de reciclar i la seva fabricació sempre
és contaminant.

Si us agrada decorar la casa. Tots sabem que les
branques amb llavors de colors són molt decoratives però amb la temperatura de l’interior de
les cases aviat es marceixen i cauen a terra.

Si us decidiu per un arbre natural, quan el compreu exigiu sempre que sigui procedent d’un viver. És un conreu agrícola com qualsevol altre i
ben adaptat a l’entorn. Tant se val si té arrels o
no, però en tot cas, passades les Festes no el
planteu mai al bosc. No són espècies autòctones i
sempre malviuran o moriran aviat. Dueu-lo sempre al punt de compostatge del poble. No als
contenidors de la brossa.
Els regals que ens agrada fer són un signe molt
bonic d’estimació... Hi ha moltes maneres de
personalitzar el vostre regal, sense necessitat de
caure en un excés de consumisme o fer una gran
despesa. Tot sovint els regals fets “a mida” són
molt apreciats (muntatge amb fotografies o dibuixos dels més petits, entrades pel cine o teatre, algun escrit) i si van acompanyats d’un discret missatge solidari, guanyaran molt en valor
per a la persona que els rebi.
Especialment amb els infants cal que ens organitzem amb la família i vetllem perquè no tinguin
un excés de regals, d’aquesta manera podran
gaudir i valorar millor cada cosa nova.

A les fires de Nadal en podeu trobar..., però …
recordeu que el grèvol (“acebo”), és una espècie
protegida a tot Catalunya i en perill d’extinció a
molts altres llocs. A la resta d’Espanya encara hi
ha llocs que és permès de tallar-lo i es comercialitza a les fires, però a casa nostra és millor deixar de comprar-lo.
El galzeran (“rusco”) també s’ha de respectar
perquè ja és molt rar als nostres boscos. Hi ha
jardiners que el conreuen i el venen. En aquest
cas, cal que ho acreditin.
Podeu utilitzar moltes altres espècies, procedents d’esporgues forestals o jardins, pinyes,

troncs, branques o tiges de flors seques…Aquí
també la vostra imaginació i la dels vostres fills
hi té molt a dir…sense haver de tallar res que
(Continúa en la página 11)
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sigui viu als boscos.
Les decoracions nadalenques, en especial la
majoria de les que trobem a les botigues “de
baix cost”, són un greu problema. Es fabriquen
industrialment amb molt poc control mediambiental, en condicions de treball difícilment accep-

tables i són d’impossible reciclatge. És millor
prescindir-ne i usar la nostra imaginació per decorar al nostre gust i no al gust que ens imposa el
consumisme.
O triar algun dels elements d’autèntica artesania
solidària que trobarem a les botigues de “consum
responsable”. BON NADAL!

A casa en família... fem un Pot de Sals de Bany
Material necessari: pot de vidre transparent, amb
tapa preferiblement de suro, guixos de colors,
sal.
Realització:
Posem una mica de sal sobre un paper. Agafem
un guix, per exemple el vermell. Rasquem el guix
sobre la sal fis que es desfaci. Veurem com la sal
es torna del color utilitzat. Fiquem la sal de color dins del pot, deixant que faci muntanyes.

Tornem a repetir el procés amb guixos d’altres
colors.
Anem ficant la sal al pot combinant colors i fent
“estalactites”. Tocant el vidre per la paret interior amb un llapis, apretem la sal a poc a poc.
Omplim tot el pot i finalment hi colloquem una
mica de cotó perquè la sal quedi apretada i finalment colloquem el tap.

Aquest Nadal, un regal per a cada nen
Una vegada més, amb la arribada de les festes
nadalenques, volem participar el dia 17 i 18 de
desembre amb la Creu Roja en la recollida de
joguines educatives. Us animem a participar i
entre tots aconseguir una bona campanya de manera que molts nens visquin les festes de Nadal

amb la illusió i la màgia a la que tenen dret.
L’objectiu es recollir joguines noves, educatives i
només de segon ús si estan en perfecte estat i
complertes. Simplement penseu en quelcom que
regalaríeu als vostres fills.

Llibres recomanats
10 Cosas que puedo hacer para ayudar a mi
mundo
Melanie Walsh — RBA Libros. 15 pàgs.

Vull una corona
Text: Raimon Portell. Dibuixos: Ignasi Blanch
La Galera. 36 pàgs.

Un llibre ple d’idees perquè els més petits
aprenguin la importància de reciclar, estalviar
energia i estimar el nostre entorn. Frases simples, dibuixos que semblen collages i molt de
color aconsegueixen captar l’atenció des de la
primera pàgina.

La divertida història d’una nena que volia ser
reina, d’un rei que no sabia ser nen i d’uns pares
que van tenir la paciència de deixar que trobés
el seu camí. Raimon Portell és autor de novelles
juvenils (Les aventures de la Rita), llibres de
viatges (El somni del jaguar) i d’història (Els
mestres de la República).

Hermanos cada 15 días
Nora Rodríguez — RBA libros. 280 pàgs.
El sotstítol “Cómo encontrar el equilibrio dentro
de las nuevas familias” resumeix prou bé el contingut d’aquesta obra. Amb un estil directe i
amè, l’autora descriu els conflictes més comuns
que es generen a la família davant d’una separació i aporta solucions que poden reconduir la
situació.

Aquesta revista l’hem preparada la comissió de comunicació interna i web de l’AMPA, amb la
collaboració de pares/avis voluntaris i mestres de l’escola. Moltes gràcies a tots i fins a la propera!!

Pàgina 12 - Passatemps

Acudits

Completa en anglès

Estaven un pare i un fill veient una carrera de cotxes i pregunta el nen:
− Pare, per què corren tant?
− Perquè el primer s’enduu el premi.
− Llavors, per què corren els altres?
Se encuentran dos madres y le dice una a
otra :
− ¿Sabías que los de Greenpeace han dicho que los pañales desechables no son
ecológicos ? Recomiendan a las madres
que vuelvan a usar los de tela.
− ¡Ja! Yo volveré a usar pañales de tela
cuando los de Greenpeace vengan a
lavarlos personalmente.

Jeroglífics

¡

su¡¡¡

¿Qué idioma habla?

Sudoku

Què mengen?

Sopa de Lletres
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Busca les paraules: PATATA, ARRÒS, PA, SOPA,
TOMÀQUET, BISTEC i LLET

Solucions als jeroglífics: su-eco, dos-m-en-ús

