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L’astronomia, protagonista del Carnaval
L’Any Internacional de l’Astronomia ha estat el
protagonista del Carnaval d’enguany a l’escola.
Per commemorar que Galileu va realitzar la primera observació astronòmica ara fa 400 anys, els
mestres i alumnes de l’Olivera van confeccionar
disfresses d'astronautes, cel, planetes, estrelles,
coets, extraterrestres, astrònoms, llunes i sols, i
les van lluïr el divendres 20 de febrer en una rua
pels carrers del barri. Els vestits els van confeccionar ells mateixos amb tota mena de detalls.

pregó de benvinguda; els de tercer van vestir-lo
amb robes pintades i el van asseure en un tro; els
de segon es van inventar les consignes que havien de seguir tots els nens i nenes durant aquella
setmana: venir a l’escola amb pijama, roba del
pare o mare, mitjons a les orelles i, Dijous Gras,
amb un disfressa de casa. Com a comiat de carnaval, el Dimecres de Cendra els alumnes de
quart van preparar un judici i el rei Carnestoltes
va ser declarat culpable de tanta disbauxa.

La celebració del Carnaval, però, va començar
una setmana abans amb l’arribada del rei Carnestoltes. Els alumnes més grans li van llegir un

Ah! Per cert! No us perdeu les fotografies que
hem penjat a la web de l’escola!
Marta García, tutora de P5 B
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Collaboració entre família i escola
Quantes vegades, benvolguda lectora o lector,
no ha sentit dir que els mals de la societat són
resultat de la mala educació? I, acte seguit,
quantes vegades no ha sentit com tota la responsabilitat es dipositava en l'escola?
És una constant que no és exclusiva de la nostra
societat. A l'escola ara se la fa culpable dels
comportaments incívics de tota mena, de les
baralles de discoteca, de la brutícia del carrer,
de les actituds insolidàries, de l'ascens del racisme i la xenofòbia i de tantes i tantes xacres.
L'escola és sovint el cap de turc dels problemes
socials.
No. No volem amagar-nos darrere de cap excusa.
Per suposat, l'escola i en general el sistema educatiu d'un país té responsabilitats ineludibles en
la formació dels seus futurs ciutadans, però de
cap manera és l'única institució social que té una
influència en el que seran les conductes dels
individus.
A hores d'ara és innegable que qui més hores
comparteix amb els joves és qui més capacitat té
d'orientar els seus valors, les seves actituds i en
definitiva les actuacions dels nens i les nenes. En
el terreny del temps, doncs, cada família es pot
preguntar ¿amb qui o amb què s'entretenen les
nostres criatures?
La responsabilitat de l’educació dels fills és, en
primer lloc, de la família i aquesta ha de ser la
principal instància socialitzadora de la infància.
No se'ns escapa, però, que els horaris de feina de

molts pares i mares no són precisament els més
adequats per conciliar la vida laboral amb la vida
familiar.
En tot cas, en la mesura de les seves possibilitats, l'escola vol ajudar en el projecte educatiu
dels futurs ciutadans. Una bona relació entre
ambdós estaments, família i escola, és del tot
imprescindible per garantir un procés educatiu
coherent i eficaç.
Hi ha també una altra responsabilitat educativa,
la dels aprenentatges per a la vida, la qual recau, està clar, en bona part, a l’escola. En som
conscients i l'assumim plenament.
La participació i la implicació en els processos
educatius dels nens i nenes s’han de compartir.
Al llarg de tota l'escolarització esperem que la
família collabori en el treball quotidià dels seus
fills i filles i participi en la vida del centre, que
prengui part en les reunions pedagògiques d'inici
de curs, en les entrevistes individuals, en el seguiment de l'agenda escolar i els informes trimestrals, així com en activitats lúdiques com
poden ser les festes, actes conjunts o celebracions.
En l'esperit del Pacte Nacional per a l’Educació,
tant el professorat de l'escola com les mares i els
pares han d'entendre la relació família-escola
com a sinònim d’educació, diversitat, atenció,
cohesió, participació i implicació.
Montse Castell Escuer
Directora CEIP L'Olivera
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Entrevista a l’Albert Esteban, conserge de l’escola
L’Albert treballa com a conserge a la nostra escola des dels seus inicis, quan estava provisionalment al carrer Valldoreix. És un gran amant de la
música i també un apassionat del món de
l’aviació, tant que des de fa uns anys és pilot
privat. Ens ha confessat que quan va triar la seva
plaça de conserge a l’escola (és empleat de
l’Ajuntament) no imaginava pas com li arribaria a
agradar la feina i compartir aquest projecte de
tots que és l’Olivera.
Quant temps fa que treballes a l’Olivera?
Des del primer any, el 2003, al centre de Sant
Cugat, al carrer Valldoreix.
Com era al començament la nostra escola?
Hi havia pocs nens. Ens vam haver d’adaptar a
unes condicions que no eren les idònies. Recordo
que només teníem tres aules de P3 i dues de P4 i
que els nens havien d’anar al pati de la Llar
d’Avis de la Parròquia, perquè el de l’edifici era
molt petit. L’equip docent també era molt reduït. La Rosa Maria, la Dori i la Cristina formaven
part d’aquell equip.
Quines coses han canviat més des de llavors?
No té res a veure. Ara estem en un edifici bonic,
pensat per a una escola, en un indret molt maco
i amb unes vistes magnífiques. Molta gent em
comenta que és de les escoles més maques de
Sant Cugat, si no la que més. Pel que fa a la feina, hi ha molta més perquè tenim molts més
alumnes... i no parem de créixer! D’aquí a un
parell d’anys, estarem ja al cent per cent de
capacitat.
Explica’ns una anècdota divertida o curiosa
dels primers anys.
Sí, i tant! Recordo, per exemple, la cara de sorpresa de molts pares i nens quan em van veure
dalt de l’escenari amenitzant el ball de fi de
curs, amb la meva dona que era la cantant del
grup. Abans ens dedicàvem professionalment a la
música i l’escola ens va contractar sense dir res a
ningú.

Cada dia et veiem obrint puntualment l’escola
al matí i també tancant a la tarda, de què més
t’ocupes?
Doncs hi ha moltíssima feina! A part del control
dels accessos i l’atenció telefònica, atendre al
públic en general, hi ha moltes més coses: fer
fotocòpies i repartir-les...i quantes! (somriu),
manteniment general de l’edifici, passar els partes quan és necessària la intervenció de la Brigada, i infinitat de petites coses que seria molt
llarg esmentar-les. Els conserges d’escola fem
una mica de tot.
Quin missatge voldries fer arribar als nens i
nenes o les famílies de l’escola?
(Somriu) Que els pares no s’enfadin quan els dic
que no es pot aparcar a la vorera! Encara que va
costar una mica, ara ja no passa.
Ja per acabar, què és el que més t’agrada de la
teva feina?
Sobretot, que és molt alegre treballar envoltat
de nens. Em fa molta gràcia pensar en la gran
quantitat de nens, que el dia de demà seran
adults, que em coneixen. No puc fer un pas per
l’Eroski sense sentir el crit d’algun nen o nena
que em diu ¡Hola Albert!.

www.escola-olivera.org
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El conte viatger. Activitat de P4
Amb el conte De què fa gust la lluna? els nens i
nenes de P4 han estrenat una nova activitat de
llengua que es diu El conte viatger.
Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar
l’expressió oral, però també adquirir el gust per
la lectura a través de contes que despertin la
curiositat i la imaginació. El llibre, un cop s’ha
treballat a l’aula entre tots, “viatja” a una casa
diferent cada setmana. El nen o nena que se

l’emporta l’ha d’explicar a la seva família, amics
o veïns, i després haurà de fer una petita representació en forma de dibuix, text o altres tècniques (fotografia, collage…) dins d’un llibre blanc,
que també canviarà de mans cada setmana. Per
últim i com a treball de classe, l’alumne explica
com ha anat l’experiència a casa i ensenya el
resultat del treball als companys.
Andrea Codó, tutora de P4-A

Hem guanyat el 1er premi del concurs de Kewlox!
L'armari que hem pintat a l'escola ha guanyat el
primer premi dotat en 1.500 euros en mobiliari
Kewlox. Moltes felicitats i gràcies per la vostra
collaboració!

Sortida musical de parvulari Taller de plàstica amb P5 i 6è
El Poble de Vent i Fusta és el títol de
l’espectacle musical que els alumnes de parvulari van veure a l’Auditori de Barcelona el passat
divendres 20 de febrer.

Durant aquest trimestre els nens i nenes de P5
han après moltes coses sobre els planetes, les
estrelles i l’espai, mentre que els alumnes de 6è
han construït un Sistema.

El concert estava interpretat per sis músics que
tocaven instruments de vent i fusta diferents: el
clarinet, la flauta de bec, la flauta travessera,
l’oboè i el fagot.

Per tal de fer els astres, primer han hagut
d’explicar com són els planetes a través de fotografies i dibuixos, després han inflat vuit globus
amb les mides dels planetes, els han folrat amb
trossos de paper de diari i cola d’empaperar, i,
per últim, els han pintat amb els mateixos colors
que tenen en realitat.

Asseguts dalt de l’escenari, els nens i nenes van
observar els músics de prop mentre escoltaven
peces d’estils i èpoques diverses. Fins i tot van
cantar alguna de coneguda, com L’escarabat
Bum-Bum o En Jan petit quan balla.
Ester Mínguez, mestra de música Ed. Infantil

Els planetes estan penjats al vestíbul de l’escola.
Els heu vist?
Marta Garcia, Tutora de P5

Vine a fer esport amb
altres pares i mares.
Tots els dimarts de 21h
a 23h a l’escola.
T’esperem!
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Colònies a Can Ribes
Els dies 4, 5 i 6 de Febrer els cursos de 2n i 4t de
l’escola hem anat de Colònies a Can Ribes.

Mireu! Aquí teniu una mostra de les opinions dels
egipcis i els piratilles.

Volíem passar un temps de diversió amb els nostres companys/es. Allà a Can Ribes hi ha una
petita granja amb quatre cavalls, un corral de
gallines i un corral de cabres. Els nens/es de 2n
eren els pirates i les activitats que van fer estaven relacionades amb aquest tema; en canvi els
de 4t vam fer moltes activitats totes relacionades amb el món del circ. En el temps lliure alguns vam jugar a saltar a corda, d’altres a fet i
amagar i també vam poder jugar en un sorral.
Ens va agradar molt conèixer els monitors Sergi i
Jordi ja que ens van fer passar molt bones estones.
El més important d’aquestes Colònies ha estat
que tots ens hem divertit i ens ho hem passat
d’allò més bé.
Els Medievals

Als blogs de Cicle inicial i mitjà hi ha una breu
descripció de què van fer i com s’ho van passar a
les colònies els de 2on i 4art.
Ah! I els de quart (els espies i els medievals) ens
ho expliquen directament a través del seu blog.
Entreu-hi , entreu-hi...

Els alumnes de P3 visiten el Cosmocaixa
La visita al Cosmocaixa, el Museu de la Ciència
de Barcelona, del passat 15 de gener va ser la
primera sortida d’un dia sencer per als nens i
nenes de P3.

activitat que, com el seu nom ja indica, permet
tocar animals d’aspecte ben diferent: serps, granotes i estrelles de mar, entre d’altres. Tothom
s’ho va passar d’allò més bé.

Els petits van participar en el Toca-Toca, una

Elisenda Diéguez i Cristina Torres (Mestres P3)
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L’hort de l’escola
El projecte de l’hort iniciat el curs passat ja comença a materialitzar-se. De moment, l’escola
ja té dipòsits de recollida d’aigües pluvials plens
fins a dalt, regadores i un compostador (el recipient on la matèria orgànica es transforma en adob
o compost), que entrarà en funcionament aquesta primavera. La iniciativa compta amb
l’entusiasme i suport d’un ampli grup de gent: la
comissió de sosteniblitat, una educadora mediambiental, el professorat, l’alumnat, l’AMPA i
Doble Via.

Per tal d’aprofitar al màxim aquesta oportunitat,
les mestres estan rebent l’assessorament del
Centre Recursos Pedagògics per educar de forma
interdisciplinària utilitzant l’hort com a recurs.
En aquesta pàgina web s’explica com fer compostatge a casa:
http://www.pangea.org/cepa/xacc
Ester Mínguez, mestra de música Ed. Infantil

L’hort, a més de ser una eina d’aproximació al
món rural i a l’agricultura, és un espai educatiu
molt útil per als nens per l’oportunitat
d’observació i experimentació que els dóna. Regaran, plantaran, adobaran, colliran... però també estudiaran els processos de les plantes, aprendran dites, faran recerca històrica, coneixeran
eines, descriuran situacions i dibuixaran plànols
de disseny de l’espai. L’estudi de l’hort, en resum, permetrà englobar molts aprenentatges
vivencials i significatius pels infants de l’escola.

L’aula d’acollida
Des de finals de novembre de 2007, L’Olivera
disposa d'una aula d'acollida per ensenyar català,
la llengua vehicular de l'escola, als nens i nens
que procedeixen d’altres països o altres comunitats autònomes. L’objectiu és que els alumnes
redueixin progressivament el nombre d'hores que
dediquen a aquestes classes i que puguin seguir
amb normalitat els continguts del seu curs. El
període màxim de permanència a l’aula
d’acollida és de dos anys.
Gràcies a aquest programa, hi ha un bon grup
d’alumnes que ja han assolit un domini de la
llengua catalana –també es dóna a conèixer la
cultura catalana, les seves tradicions i festes– i
segueixen sense problemes les classes. En
aquests moments l’aula d’acollida compta amb
18 alumnes que provenen d’Equador, Bolívia,
Perú, Brasil, Marroc, Bèlgica, Japó i Andalusia.
Des de l'escola i l'aula d'acollida es promou l'educació intercultural, que forma part de l'educació
en valors, com a model més just de la realitat
pluricultural que estem vivint en la nostra societat. Tot entenent la diversitat cultural com a
riquesa, el missatge que es transmet als alumnes
és que podem ser diferents, però tenim els ma-

teixos drets.
Els alumnes bolivians del cicle superior han realitzat una exposició amb powerpoint per mostrar
a la resta de companys les particularitats del seu
país d’origen. Després de l'exposició es va crear
un debat molt ric, on hi ha haver molta participació per part de tots. S'aniran realitzant exposicions dels diferents països presents a l'aula.
El bloc de l'aula d'acollida i dels diferents cicles,
està obert a la participació de tothom i podeu
entrar a través de la web de l’escola.
Núria Santaulària (Tutora de l'aula d'acollida)
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Què fem en l’horari de migdia?
Aprofitem per celebrar totes les festes i
collaborem amb tots els projectes que es fan
des de l’escola. També entre tots decorem el
menjador perquè sigui un espai més nostre.

Us volem informar de les activitats que fem durant l’estona de migdia.
Com ja sabeu els nens d’Infantil tenen tres hores
ja que surten a les 12h i entren a les 15h mentre
que els nens de Primària, surten a les 13h, és a
dir que tenen una hora menys.
P3 i P4 dina a les 12h i després descansa una estona, els més petits dormen i sinó tenen son només descansen, però els beneficis que els aporta
aquest descans és de ben segur una millora en el
seu rendiment, quan un està més descansat està
més content i relaxat i aprèn millor.
Els nens de P5, dinen i se’n van al pati. Com que
encara tenen dues hores, alguns dies també
aprofitem per fer alguna activitat, ja sigui taller
o joc organitzat, contes... quan arriba les 14.45h
recollim el que estiguem fent, rentem mans,
anem a les aules i si tenim temps fem un joc
tranquil. Durant tot aquest curs estem treballant
des del projecte “el Món que ens envolta” , en el
primer trimestre vam treballar el Mar, aquest
segon fem l’Aire i el tercer treballarem la Terra.

Els nens de 1er i 2n dinen en el segon torn és a
dir, de 13h a 14h, després encara tenen uns ¾
d’hora per esplaiar-se en el pati ja sigui amb joc
lliure i/o organitzat. Un quart d’hora abans de
les 15h pugem cap a les aules passant abans pel
WC i rentar-nos les mans i les dents.
Un cop al mes fem un taller o manualitats per
endur-se a casa o per fer un treball collectiu.
Durant tot aquest curs estem treballant des del
projecte “el Món que ens envolta” , els nens de
primer han agafat la muntanya que tenim més a
prop i que més coneixen: Collserola, el primer
trimestre vam mirar la fauna que hi habitava.
Els nois i noies de segon han collaborat molt en
les tasques conjuntes de decorar el menjador i
preparar la Festa de Nadal.
De cara al segon trimestre, tant els de primer
com els de segon organitzarem tallers envers la
primavera i també farem activitats relacionades
amb els hàbits en el menjador. Un cop a la setmana oferirem jugar amb jocs de taula. Aprofitem per celebrar totes les festes i collaborem
amb tots els projectes que es fan des de l’escola.

(Continúa en la página 8)
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També entre tots decorem el menjador perquè
sigui un espai més nostre.
Els més grans, és a dir els nens de 3r 4rt i 5è i 6è,
dinen en l’últim torn és a dir de 14 a 15h. (a excepció dels cursos que tenen educació física a
primera hora de la tarda que dinen abans). Abans
però han anat al pati a jugar i a córrer. Durant
aquesta hora que tenen de pati sovint juguen
lliurement tot i que se’ls ofereix la possibilitat
de fer algun joc dirigit per alguna monitora. Un
cop a la setmana fem una activitat organitzada,
durant el primer trimestre i part del segon hem
estat treballant “el Món que ens envolta” i hem
copsat com som de diferents i d’iguals alhora els
nens i les nenes d’arreu del món. També fem
treballs collectius pe decorar el menjador i participem de les activitats i projectes que es fan
des de l’escola.
A partir del mes de març començarem un projecte nou i molt interessant, es tracta de saber
menjar d’una manera sana i d’enfortir la nostra
estima cap a nosaltres i els altres. Estem molt

illusionats en el projecte i volem engrescar a les
famílies, us enviarem informació perquè també
collaboreu!.
Totes les activitats que s’organitzen es fan normalment a l’aula, tot i que a vegades s’utilitza
l’aula de plàstica, l’aula d’audiovisuals o el gimnàs. Sovint s’aprofita també els dies de pluja o
de molt fred.
Com veureu hi ha un eix comú: “El Món que ens
envolta” en tots els cursos que ens orienta les
activitats, tot i que cada curs les adapta a les
seves característiques. També fem un treball de
valors a través de contes, aquest projectes també és transversal és a dir que tots els cursos el
treballen. Aquest trimestre treballarem el respecte cap a un mateix i cap als altres amb el
conte: el Rei amb Orelles d’ase”!
Considerem que l’espai de pati és un moment de
relació molt important entre els nens i les nenes
de l’escola i procurem que els nens estiguin contents i feliços!
L’equip de Doble Via

Heu entrat ja als blogs de l’escola?
Pels que encara no hi hagueu entrat, us informem que s’han creat diversos blogs als que podeu accedir des de la web de l’escola:
www.escola-olivera.org
Es tracta d’espais participatius a on mestres,
nens i nenes ens expliquen moltes de les seves
activitats a l’escola.
Veureu, per exemple, què bé que escriuen en
anglès els nens i nenes de segon, com es van preparar les disfresses de carnaval, què bé s’ho han
passat els de segon i de quart a les colònies de
Can Ribes, com l’Ada va explicar el conte de Butxaques al Mar a P3, i moltes coses més!
Es tracta d’una iniciativa de l’escola, que fins i
tot ha estat presa com a model per part d’altres
escoles.
Així que no us ho perdeu i participeu-hi!Esperem
els vostres comentaris, dels més grans i dels més
petits!

Tu ets important per tenir una escola millor.
Collabora amb l’AMPA!
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La comissió de festes, qui som i què fem?
La comissió de festes coordina i organitza les
festes collaborant amb l’escola. Les festes en
les que participa activament la comissió són:

Moltes gràcies a aquestes mares i pares pel seu
esforç i també als altres pares i mares que han
ajudat en les diferents festes.

• Festa de Nadal: les cantates dels nens i nenes

També collaborem en organitzar altres events
lúdics i esportius de caire divers com ara les AMPAescapades, l'Esport-AMPA i la Festa de la Primavera.

de l’escola i el berenar aportat per tots els
pares i mares.
• Sant Jordi: es coordinen les “paradetes” per la

venda de roses i llibres que ens subministren
algunes de les principals llibreries de Sant Cugat.
• Festa de fi de curs: es coordinen els balls dels

nens i nenes i un sopar amb música per ballar i
acomiadar el curs amb alegria. La comissió
s’encarrega d’organitzar el sopar, llogar el mobiliari i equipaments necessaris per a la festa.
Fins ara la comissió estava formada per: Guy Tiberghien, Mari Paz Nievas, Mireia de la Rosa,
Marc Pascual, Eli Cano, Laura Barja i Ana de Haro. A partir d’aquest curs la formen: Clara Cabo,
Anna Gumà, Carme Burrell i la Marina.

Les AMPAescapades són sortides trimestrals en
cap de setmana per a totes les famílies de
l’escola que vulguin, amb l’objectiu de poder-nos
conèixer una mica millor, gaudint d’una activitat
lúdica o cultural. Les coordinen en Gerardo Boto
i en Jaume Reverter.
L’Esport-AMPA és setmanal, els dimarts de 21h a
23h. Es trobem mares i pares que volem passar
una estona divertida fent esport: volei i bàsquet.
Es tracta de divertir-se, no de competir. És obert
a tothom i a altres esports que vulgueu proposar.
La Festa de Primavera, coordinada per la Sílvia
Solanellas, us l’expliquem en el següent article!

La Festa de la Primavera ja s’acosta!
Ja ha arribat la Primavera i amb ella
la nostra Festa anual! Aquest proper
dissabte 18 d'abril
celebrarem, com el
darrer any, la nostra Festa de la Primavera, en la qual
podrem gaudir d'un
dia especial de convivència entre pares
i fills al mateix recinte de l'escola.
Serà un dia lúdic i festiu, en el transcurs del qual
tots plegats podrem gaudir de tallers
(maquillatge, collarets, contes, dibuixos, pintura
mural, hena, balls, etc.), actuacions (bastoners i
castellers de Sant Cugat, espectacles), i actes
esportius per a totes les edats que de ben segur
ens faran passar un dia inoblidable.
Repeteix el basar, que després de l'èxit de l'any
passat tornarà a oferir la venda d'innombrables
articles a preus al límit del sentit comú (1€,
2€,3€...). Recordeu que es posarà a la vostra
disposició a l'entrada dels dos vestíbuls (parvulari
i primària) caixes perquè pogueu lliurar tots

aquells objectes que ja no en feu ús a casa i que
considereu que d'altres sí ho poden fer (articles
de la llar, llibres, roba, objectes de canastreta,
etc.) en bon estat de conservació, això sí.
Com serà un dia un llarg, us convidem a que porteu el vostre menjar per dinar en un dels patis de
l'escola, espai que habilitarem com a zona de
picnic. Aquest espai estarà acompanyat per punts
de venda de begudes, i pastissos elaborats pels
pares i mares que ho desitgin. Recordeu que tots
els diners que aconseguim amb la venda de tots
els articles ens serviran per sufragar les despeses
que la festa ens originarà.
La Festa finalitzarà a les 7 de la tarda, després
d'haver gaudit d'una xocolatada per a tots els
assistents a la Festa i dels espectacles musicals
que no us podeu perdre!
No us amoïni que plogui! L'any passat ho va fer i
vam celebrar la Festa gairebé en les mateixes
condicions....Esperem, això sí, que aquest any
ens acompanyi el sol i el bon temps!
Us animem a ajudar-nos! Encara sou a temps de
muntar un petit taller o prestar els vostres serveis com a voluntaris...contacteu-nos a l'adreça
de correu electrònic:silvia.ampa@gmail.com.
Us esperem a tots!
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AMPAescapada al CRAM de Premià de Mar
El pasado domingo 22 de marzo un numeroso
grupo de padres, madres y alumnos de la escuela
realizamos la segunda AMPA-Escapada. Esta vez
fuimos a conocer el Centre de Recuperació
d’Animals Marins de Premià de Mar (CRAM). Elegimos esta visita porque permitía conocer en
directo las labores de rescate, curación y preservación de animales marinos que llegan a nuestras
costas en un estado muy lamentable. A los niños
proporciona una sensibilización hacia el medio
ambiente también en relación con las especies
marinas, que quizá sea el ámbito que menos familiar les resulta. A los adultos nos daría a conocer las iniciativas desarrolladas en un centro del
que muchos ya habíamos oído hablar, pero que
pocos conocíamos. Y a todos, en conjunto, nos
permitiría pasar un buen rato en la playa después
de la visita, si el tiempo acompañaba.
Y acompañó: mucho sol aunque todavía un poco
de aire. Esta vez participamos 123 personas, incluyendo adultos, alumnos de la escuela y hermanitos menores de tres años. El grupo era tan
numeroso que desbordó las expectativas del propio centro, que no puede atender a más de 50/55
personas simultáneamente. Para llevar a cabo la
visita nos dividimos en dos turnos, a su vez, con
dos grupos cada turno.

ra del todo el proceso: desde la amenaza al salvamento. Los niños mayores, entre tanto, iban
conociendo y recordando las distintas especies
de tortugas, tiburones y delfines que atiende el
CRAM. Y finalmente todos pasamos a ver los depósitos de agua donde están las tortugas
(“Superlópez”, “Lluna”, “Tetris”, … nombres de
lo más pintorescos). Parece que estaban un poco
intrigadas por nuestra visita, porque cada poco
sacaban la cabeza del agua para saludar,… o quizá para poder recibir comida. Por suerte nadie
acercó la mano porque ya nos advirtieron que
eran peligrosas.

El CRAM cuenta con unas instalaciones adecuadas
para atender a los animales, pero quizá un poco
reducidas para visitas escolares, a pesar de que
son constantes. El monitoraje de las visitas se
adapta a la edad de los visitantes. Sustancialmente diferencian entre infantil y primaria. La
explicación para los más peques tiene un componente lúdico e interactivo que bueno sería que
también estuviera presente en la explicación de
los mayores, aunque sin reducir la explicación
más científica sobre las especies marinas.
Niños y adultos pudimos asistir a una clase práctica de atención a un delfín varado, traslado en
camilla y en ambulancia. Y sobre todo, recordar
una y otra vez que lo primero que todos debíamos hacer era llamar al 112. La explicación de un
cuento por parte de la monitora –que, por cierto,
captó muy bien la atención de los menores-, la
visita a una pequeña exposición sobre el maltrato
que infligimos al mar y la explicación de las acciones llevadas a cabo en el laboratorio y en el
quirófano permitieron hacerse una idea muy cla-

Concluida la visita fuimos hasta la playa, junto al
club marítimo de Premià. Después de comer y
del preceptivo café, cada uno fue volviendo para
Sant Cugat según le pareció.
Bueno amigos, recordad que la siguiente será un
fin de semana completo (sábado y domingo) en
una casa de colonias.
Gerardo
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Festa de Sant Jordi
Com cada any, per Sant Jordi podreu comprar
roses i llibres a l’escola. Amb el suport de les
llibreries Paideia i Pati de Llibres, hi haurà paradetes de llibres infantils. També podreu comprar
tantes roses com vulgueu a la paradeta de
l’AMPA. Una part de la recaptació anirà destinada a comprar llibres per a la biblioteca de
l’escola. No hi falteu!

Llibres recomanats
La alfombra voladora de Brunilda

Ariadna

Valerie Thomas i Korky Paul — Ed. Blume, 2009
25 pàgs — En castellà i català

Núria Albó—Edicions del Roure de Can Roca, 2008
123 pàgs — En català

La bruixa Brunilda té un problema: li han regalat
una alfombra entremaliada que s’escapa per la
finestra amb el seu gat al damunt.

L’Ariadna és una nena de nou anys que descobreix qui eren els deus grecs gràcies al seu oncle
que li explica l’origen del seu nom: la princesa
de Creta que va salvar Teseu del laberint del
minotaure. Núria Albó aprofita las aventures
d’aquesta nena per explicar-nos els mites grecs
de forma entenedora i entretinguda.

Aquesta és una història divertida, illustrada amb
dibuixos esbojarrats que divertiran els més petits
i els més grans de la casa.

L’origen de la biblioteca de l’escola
Perquè sapigueu una mica més del passat recent
de l’escola i de l’activitat d’algunes mares de
l’escola us expliquem com es va fundar la biblioteca.
La Comissió de la Biblioteca va constituir-se l’any
2005 per ajudar a posar en marxa la biblioteca
escolar i després deixar la seva gestió en mans de
la direcció de l’escola.
Durant el primer any es van visitar altres biblioteques, es van recollir llibres d’editorials i famílies de l’escola, es van sollicitar ordinadors a la
Diputació de Barcelona i es van comprar a preu
reduït alguns llibres. Els curs següent es van començar a registrar els títols amb el programa
Pergam, es van organitzar parades de llibres per
la diada de Sant Jordi i es va arribar a un acord
de collaboració amb la llibreria Mythos.

L’etiquetatge i registre de llibres va continuar al llarg del
curs 06-07 fins als 1.441 volums.
L’escola va rebre una donació
de prestatges per a la biblioteca
i es van comprar les taules, les
cadires i més llibres.
La inauguració de la biblioteca, el 23 d’abril de
2007, va tenir com a protagonista el pirata Olivé.
Aquest personatge va donar a cada classe un pergamí i va marcar a terra unes petjades vermelles
que conduïen a la biblioteca, on es trobava el
tresor… els llibres. La collaboració dels pares i
mares de l’escola ha estat indispensable perquè
ara el CEIP L’Olivera tingui una veritable biblioteca, un espai d’estudi per als nostres fills i filles.
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Acudits

Jeroglífics

Una formiga petita i esquifida va anar al cinema
i un elefant gros i pesant se li va asseure al davant.
La formiga empipada es va aixecar i es va
collocar davant de l’elefant, es va girar i li va
dir: “molesta eh?”
En la escuela, la maestra dice:
A ver Luisito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal?
- ¡Cerrada, maestra!
¿Cuál es el colmo de un electricista?
Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la
corriente.

Es posa al coll

Número

Per pintar

Quin és el colmo d’un peix?
Tenir sed.
Queixar-se de que no plou.
No saber nedar
Per què els de Lepe riuen al veure llamps?
Perquè creuen que els estan fotografiant.
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Troba 8 colors en anglès
Solucions als jeroglífics: cad-en-a, u-no

F

La Festa de la Primavera
ja és aquí!
No hi falteu, hi haurà jocs, tallers
i esports pera tothom
La festa serà a l’escola,
dissabte 18 d’Abril, de 10 del matí a 7 de la tarda
Per collaborar contacta amb: silvia.ampa@gmail.com

