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Aquesta revista l’ha elaborat la Comissió de
Comunicació Interna i Web de l’Ampa.
Agraïm la col·laboració de mestres, alumnes i
familiars d’alumnes que han col·laborat.
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Si teniu idees o suggeriments, o si voleu
col·laborar, si us plau envieu un e-mail a:
revista.escola.olivera@gmail.com
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Recomanacions de les mestres per a l’estiu
L’equip de mestres us voldríem suggerir algunes
propostes que podríeu dur a terme amb els
infants durant aquest període de vacances.
Per als alumnes d’Educació Infantil:
− Apuntar-los a Colònies i/o Casals d’estiu,
durant el mes de juliol.
− Fer algun taller de plàstica, esports, teatre...
− Llegir o mirar contes cada dia una estona.
− Enviar dibuixos o postals als amics i familiars.
− Escoltar música.
− Connectar-vos al web de l’escola l’Olivera on
hi ha la secció “enllaços per a infants”:
http://www.escola-olivera.org/
− Tenir un quadern que podrien fer servir de
diari per escriure el que fan durant l’estiu.
Enganxar-hi fotografies o postals dels llocs que
visiteu, programes de la festa major del poble,
dibuixos de les excursions a la platja o a la
muntanya...
− Fer col·leccions de petxines, pedretes de
colors,
cargolines,
plomes,
fulles,
branquillons...
Tot el material que recolliu i realitzeu, serà molt
benvingut al setembre si el porteu a l’escola.
D’aquesta manera ells i elles ens podran explicar
molt millor les seves experiències de vacances i
compartir-ho entre tots.
Per als alumnes de Cicle Inicial:
− Escriure mails o cartes als amics.
− Ajudar a fer la llista de la compra.
− Fer un diari de les vacances: tiquets, fotos,
etc.
− En l'àlbum del viatge explicar cada fotografia.
− Llegir notícies de diari: titulars, etc.
− Per familiaritzar-se amb les monedes: anar a
pagar el pa, llaminadures, gelats...
− A la cuina podem aprendre les mesures
− Gràfiques amb el temps que fa.
− Mapes: quan visitem un lloc fer participar als
nens/es per saber on som, cap a on hem
d'anar...
− Passatemps: sudoku, mots encreuats, sopes de
lletres... (es poden fer a la piscina i a la
platja).

− Fer braçalets amb sèries.
− Fer punts de llibres amb algun missatge (es
poden vendre en una de les activitats de la
festa major del poble.)
− Jocs al cotxe: Veig, veig... matrícules (en nº
romans, sumar tots els números, de quin país
és?)
Per als alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Secundari:
− Apuntar-los a colònies i/o casals d’estiu durant
el mes de juliol.
− Fer algun taller de plàstica, esports, teatre...
− Enviar dibuixos o postals a amics i familiars.
− Escoltar música.
− Llegir cada dia una estona.
Si teniu internet a casa, us podeu connectar al
web de l’escola i allà trobareu enllaços que
poden ser d’interès tant per vosaltres com per
als vostres fills/es.
− Web de primària de la Generalitat:
http://www.edu365.cat/primaria/index.htm
Problemes de multiplicacions:
www.edu365.cat/primaria/muds/
matematiques/problemes_visuals/intro/
index.htm
Per treballar la llengua en tots els nivells:
www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/
index.htm
Càlcul mental:
www.eurion.net/matemagic/
Compra en euros:
w w w .e du ca li a . or g /ex te r ns /e ur o cli k / c/
compra_joc.htm
Algunes famílies potser us heu plantejat fer
algun treball més sistemàtic amb els vostres
fills/es, llavors teniu la possibilitat de comprar
algun quadern de vacances del curs que acaben
de fer, que ofereixen moltes editorials. Tingueu
en compte que si preneu aquesta decisió heu de
reservar una estona diària per treballar amb ells
i elles.
I sobretot aprofiteu per parlar i... passar-ho bé!

www.escola-olivera.org
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Adéu als nostres alumnes de 6è
“La meva experiència a l’escola”
M’ha encantat conèixer aquesta escola perquè
m’ho he passat molt bé tot i que vaig arribar a
quart.
Des d’aleshores em vaig trobar que anàvem 4rt i
5è junts perquè érem poca gent, em va passar el
mateix el curs passat, quan fèiem 5è i 6è.
Jo ara faig sisè i l’any vinent me’n vaig de
l’escola però no me n’aniré amb un mal record,
ni en broma, me n’aniré amb un record boníssim
perquè he tingut uns companys que m’han

recolzat en els moments difícils... i també
perquè he tingut unes mestres que m’han ajudat
a afrontar les dificultats d’estudi que tenia i
també m’han ensenyat a saber conviure amb els
altres.
En conclusió, que la meva experiència a l’escola
L´Olivera ha estat espectacular, mai
l’oblidaré!!!!
Clara Salvatella
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Calendari i horari escolar
curs 2010-2011
Les classes començaran el 7 de setembre de 2010 i acabaran el 22
de juny de 2011.
VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre de 2010 al 9 de gener de
2011, ambdós inclosos.
VACANCES DE SETMANA BLANCA: del 7 de març a l’11 de març de
2011, ambdós inclosos
VACANCES DE SETMANA SANTA: del 18 d’abril al 25 d’abril de 2011,
ambdós inclosos.
DIES FESTIUS durant l’any 2010:
11 d’octubre (Festa de lliure disposició)
12 d’octubre (Dia de la Hispanitat)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)
7 de desembre (Festa de lliure disposició)
8 de desembre (La Immaculada)
DIES FESTIUS durant l’any 2011:
7 de gener (Festa de lliure disposició)
3 de març (Sant Medir, festa local)
HORARI DE L’ESCOLA:
MATÍ: de 8:45 a 12:00 (Infantil) i de 8:45 a 13:00 (Primària)
TARDA: de 15:00 a 16:45
Els primers dies de curs els alumnes de P3 faran un horari diferent per
facilitar l’acollida dels infants d’aquesta edat.
ACTIVITATS GESTIONADES PER L’AMPA:
BON DIA: DE 7:45 a 8:45
EXTRASCOLARS DE TARDA: de 16:45 a 18:15

Vine a fer esport amb altres pares i
mares. Tots els dimarts de 21h a 23h
a l’escola.
Apunta’t la temporada vinent!
Ja tenim xandall de
l’Olivera!
El podeu aconseguir a:
Confeccions Prat
C. Santiago Russinyol 12
Tel. 93 674 11 95
Preu: 39,81€
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Sant Jordi 2010
Durant la setmana del 19 al 23 d’abril l’alumnat,
l’equip de mestres i les famílies hem realitzat
diferents activitats per tal de celebrar la Diada
de Sant Jordi.
A la biblioteca de l’escola es va crear un racó per
a exposar tots els contes, els llibres i les diferents versions de la llegenda de Sant Jordi i tots
els grup- classe van anar a visitar-la.
El dimarts 20, els nens i nenes d’educació infantil
van fer sis tallers internivells amb la
col·laboració dels companys/es de 5è A. Durant
tot el matí els diferents grups van fer: un drac de
fang, un punt de llibre, una rosa de cel·lofana,
una coca amb tomàquet i formatge, unes titelles
de fusta i un conte plàstic sobre la llegenda de
Sant Jordi. Desprès es va fer una petita exposició
al vestíbul de l’escola.
Els nens i nenes de l’escola, amb l’ajut de les
seves famílies i les mestres, van estar preparant
durant uns dies els textos literaris per presentarlos als Jocs Florals. El divendres 23 per fi va arribar el moment tan esperat. Es van organitzar
dues sessions per repartir els premis: una per als
alumnes d’educació infantil i cicle inicial i una
altra per als de cicle mitjà i superior. El jurat,
format per mestres de diferents nivells, després
de llegir tots els textos presentats al concurs, va
deliberar durant una setmana i va decidir tres
finalistes de cada grup-classe. Tots els guanyadors/es van ser premiats amb un diploma i a més
a més els primers premis van rebre un llibre.
A continuació, els guanyadors dels primers premis dels Jocs Florals 2010 van ser:
-

Els Cargols (P3 A): Víctor Alguacil
Les Tortugues (P3 B): Núria Grané
Els Dofins (P4A): Pol Pomares
Els Pingüins (P4 B): Artur Altimir
Els Coets (P5 A): Leire Solé
L’estació Espacial (P5 B): Sofia Cadenas
Els animals Marins (1r A): Mateo Layous
Els Avions (1r B): Guillem Pasqual
El rellotge Viatger (2n A): Mathieu Sevilla
L’univers (2n B): Natàlia Vivas
Els Científics (2n C): Anna Vivas
Els Personatges Màgics (3r A): Laia Gispert
Els personatges Walt Disney (3r B): Mariana
Brugnara
- Els Minimoys (4rt A): Ryunasuke Hirata
- Els E.T (4rt B): Aleix Smith

- Els Gladiadors (5è A): Albert Prior
- Les Estrelles de Hollywood (5è B): Carla Jordan
- La Colla dels Grans (6è): Maria Tomàs
La comissió de biblioteca amb la col·laboració
d’alguns pares i mares van organitzar al vestíbul
de l’escola una parada de llibres. Aquell mateix
dia tots els grups-classe van anar a comprar un
llibre per la biblioteca d’aula.
A la tarda els alumnes de P5 van representar la
llegenda de Sant Jordi al gimnàs de l’escola per a
tots els infants del parvulari i, a més, van convidar als germans grans. Els narradors, els personatges i les mestres estaven molt nerviosos i
il·lusionats perquè tot sortís bé, ja que portaven
molts dies preparant-la... i així va ser!
L’espectacle va ser tot un èxit i van rebre molts
aplaudiments. Una vegada passada la diada,
l’obra es va tornar a representar a les famílies
dels coets i de l’estació espacial.
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Més èxits en competicions de Matemàtiques
El passat 17 d’abril els grups de 6è i 5èB de
l’Olivera van participar en les fases finals de dos
concursos de matemàtiques organitzats per la
FEEMCAT, el Fem Matemàtiques 2010 i el +Mates
2010, acompanyats per la nostra directora i
l’Anabel.
El grup de 6è format per Júlia Colet, Clara
Salvatella i Josselyn Vega van participar en la
semifinal del Fem Matemàtiques, celebrada a
Barcelona, i van haver de resoldre, juntament
amb d’altres escoles de Catalunya, nombrosos
problemes individuals i una prova en grup: “ens
vam posar una mica nervioses perquè eren una
mica complicats”.

Per la seva part, el grup de 5è B, amb la Carla
Jordan, la Mar Riera i l’Adolfo Schneider, van
traslladar-se a Mataró per realitzar una gimcana
matemàtica, formant equip amb d’altres
alumnes d’arreu del territori, amb tot tipus de
reptes matemàtics. Finalment, l’equip de la Mar
Riera en va resultar guanyador del concurs.
Com ens han comentat: “Va ser una experiència
emocionant i molt positiva. Animem als nous
alumnes de cinquè i de sisè a que s´animin l´any
vinent”.
Ja ho sabeu, i felicitats a tots, especialment la
Mar!!!

En Ricardo Alcántara visita la colla de Sisè
Els nois i les noies de 6è han treballat tres autors
contemporanis de literatura infantil i juvenil:
l’Enric Larreula, la Maite Carranza i en Ricardo
Alcántara. D’ells han llegit les novel·les: Brillant,
Vols ser el nòvio de la meva germana? i Qui
estima els vells?, respectivament.
Un dels tres autors ens havia de visitar a l’escola,
però no vam saber que seria en Ricardo Alcántara
fins després de Sant Jordi. Llavors vam comprar
més llibres d’entre els més de 100 que ha
publicat.
Alguns alumnes van descobrir que ja havien llegit
algun conte seu de la col·lecció de Tento o
Barbamec i també els van portar a l’escola. Així
va ser com vam dedicar un dels dies que fan de
padrins lectors a l’alumnat de primer a llegir

única i exclusivament llibres d’en Alcántara.
També van esbrinar que l’autor és uruguaià, que
fa molts anys va venir a viure a Barcelona i que
quan era molt petit anava a refugiar-se en el buit
que hi havia entre la banyera (una d'aquelles
banyeres antigues de ferro) i la paret, per
inventar-se històries. Com que era un nen
fantasiós s’imaginava les coses a la seva manera i
tot el que no li agradava ho capgirava. Així va
néixer l’escriptor.
La tarda que va venir a l’escola va fer diferents
jocs de llengua i d’observació als nois i noies de
sisè, els quals van aprofitar per fer-li moltes
preguntes sobre la seva vida i els llibres que va
contestar molt amablement. L’estona va passar
volant.
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3er i 4rt experimenten amb les plantes
3er:

4rt:

Aquest trimestre hem treballat el tema de les
plantes d’una manera més divertida i hem
après moltes coses gràcies als experiments,
power points i fitxes preparades per les mestres.

Aquest any a 4t hem estudiat les plantes i a
més a més del llibre hem fet experiments, una
manera molt més divertida i hem après moltes
coses.

Què hem après? Hem après què és la clorofil·la
i ho hem observat fent un experiment amb espinacs; què és la fotosíntesi i com transporten
l’aliment a totes les parts de les plantes i hem
fet un experiment amb àpid per veure com la
planta absorbeix l’aigua.
Ara estem observant com respiren les plantes i
per saber-ho hem posat vaselina a les fulles de
les maduixeres que tenia a classe però encara
no en sabem els resultats.
També hem après quines són les parts de les
fulles i de les flors i també com es reprodueixen. Tot plegat ens ha servit per aprendre coses noves sobre les plantes d’una manera més
entretinguda.

Els experiments han estat per veure com es
germina una llavor i quines condicions necessita
per viure; com es transporta l’aliment per la
planta; per comprovar com es fa la fotosíntesi i
veure què és la clorofil·la; per comprovar per
on respiren les plantes i observar com es forma
el fruit.
Ens han agradat sobretot dos experiments: un
que va servir per veure els vasos llenyosos i
comprovar com es transporta l’aliment per la
planta; ho vam fer amb unes branques d’api i
les vam posar amb aigua i colorants blau i rosa.
L’api va quedar d’aquests colors. L’altre que
ens ha agradat molt va ser per veure la clorofil·la; vam triturar fulles d’espinacs en un morter, vam afegir alcohol i quan el vam colar el
líquid era de color verd: la clorofil·la.
Els altres experiments han estat posar un tros
de paper de plata tapant mitja fulla, així impedim que li toqui la llum del sol. I un altre que
vam posar vaselina en la part superior d’una
fulla, l’anvers, i en una altra la vam posar en la
part inferior, el revers. Al cap d’uns dies la fulla que vam posar vaselina al revers estava de
color marró, mig morta, i vam comprovar que
la fulla respira per aquesta part.
Per cert, com que de maduixes no n’hi ha per a
tots, les anem sortejant. Quina sort al qui li
toca!
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Família i Escola: dos contextos diferents, un objectiu comú
La participació activa de les famílies en les activitats dels fills/es a l’escola és important per al
desenvolupament intel·lectual, emocional i social dels nens. Una bona sintonia entre els dos àmbits, a més de generar confiança entre pares,
mares i mestres, estimula la idea que escola i
família són dos espais diferents però complementaris.
Aquest curs a l’etapa d’Educació Infantil, hem
participat conjuntament, famílies i escola en
diferents activitats per nivells.
Durant aquest últim trimestre a P3 dins l’àrea de
descoberta d’un mateix i dels altres s’ha treballat el centre d’interès de la família per tal que
coneguin el seu entorn social més proper. Han
aportat fotos dels pares, mares, germans i avis i
hem pogut explicar vivències personals per conèixer-nos millor. Hem volgut donar molta importància a la figura dels avis, que han vingut a
visitar-nos a la classe participant en diferents
activitats: explicant contes, tradicions, danses…
Per altra banda a partir de fotos de quan ells
eren petits hem pogut treballar com s’han fet

grans i potenciar el seu creixement personal, tot
deixant enrere aquelles coses (xumet, bolquers...) que feien servir quan eren petits.
Els nens i nenes de P4 al llarg d’aquest últim trimestre hem treballat la interculturalitat. Aprofitant la diversitat cultural de les nostres famílies,
hem realitzat activitats fent participar familiars
explicant-nos els seus costums, tradicions culturals, festes, gastronomia... Hem tingut la sort de
poder tastar el sushi japonès, fer una pizza italiana, ballar salsa cubana, cumbia de Colòmbia,
conèixer aspectes de la història d’EEUU... entre
moltes altres activitats.
Els coets i l’estació espacial de P5 hem treballat
els oficis amb la col·laboració de pares i mares
que ens han vingut a explicar la seva feina. Hem
après què fan: farmacèutics, manyans, enginyers, gruistes, agents de viatges, fotògrafs, infermeres, periodistes, economistes, llevadores,
llicenciats en belles arts, arquitectes... Ha estat
una vivència que ens ha apropat al món laboral
dels adults i ens ha ajudat a pensar què serem
quan siguem grans.

Ja tenim padrí lector
Aquest trimestre hem començat l’aventura del
padrí lector, els alumnes de 5è i 6è han
apadrinat als nens i nenes de P5 i 1r.
Setmanalment els grans han ajudat als més petits
a endinsar-se en el món de la lectura. Han pogut
gaudir escoltant contes de tot tipus i adquirir
hàbits lectors.
Opinions dels protagonistes més petits:
“El meu padrí llegeix molt bé”, “la meva padrina
lectora em llegeix en lletra lligada perquè
n’aprengui”, “amb el padrí lector llegeixo molt
ràpid”, “el meu padrí lector em fa llegir i em fa
preguntes”, “la meva padrina llegeix molt ve i és
molt simpàtica”...
Opinions dels padrins:
“A més a més de passar una bona estona m’he
sentit més útil que mai”, “ser padrí lector és una
responsabilitat”, “ ens ha agradat molt aquesta
activitat i l’hem trobada molt guai, divertida i
interessant”, “ seiem en unes taules de l’hort
(depenent del temps) i llegim el llibre al nen que

ens ha tocat”, “els nens de P5 ens veuen com a
persones grans, això és una mica estrany!”.
L’experiència ha estat
repetirem el curs vinent!

molt

positiva,

la
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Un conte selvàticament inclusiu
Hi havia una vegada en una selva llunyana i
misteriosa uns animals molt curiosos i
enginyosos. Aquests, cada any pel solstici d’estiu
feien una gran festa i l’obra de teatre era
l’activitat estrella d’aquells dies de gresca.
Aquella representació era ja un ritual que es feia
des de molt temps enrere; cada animal tenia el
seu paper adjudicat des de sempre i unes
setmanes abans assajaven l’obra que des de feia
temps era la mateixa.
Representaven Romeo i Julieta i els
protagonistes eren: el Lleó més ben plantat com
a Romeu, la Tigresa esvelta interpretava a
Julieta, els lleons eren la família de Romeo i el
tigres la família de la damisel·la. I sortien també
alguns pumes i guepards interpretant diferents
papers.
Un bon dia, de la riba del caudalós riu, va arribar
un cocodril que es va presentar com el nou
director de càsting, ja que l’anterior s’acabava
de jubilar. Quan va veure l’obra no el va
convèncer del tot i va decidir canviar-la de cara
a la propera representació, per a que fos més
dinàmica i completa, donant-li un aire més fresc
i modern emprant les noves tendències de
Brodway.
Tothom ho veia molt i molt complicat; els actors,
les actrius, els que preparaven l’obra i el públic,
doncs tot estava preparat per a fer-ho com fins
aquell moment. La mida de l’escenari era
l’adequada per aquells animals, el vestuari ja
estava preparat per a cadascun d’ells, amb les
talles i complements adequats, els focus ja
tenien la direcció establerta per il·luminar cada
escena... El públic que veia la funció, deia que
no ho sabrien fer bé i que l’obra quedaria com un
nyap, deien que els que havien de participar
eren els animals que ja ho sabien fer.
El nou director de càsting, que era tossut com
una mula, va decidir tirar-ho endavant i anar
engrescant a tothom a mesura que anessin
passant els dies (era molt agosarat ell...).
A mesura que avançava el càsting, els animals
anaven mostrant les seves habilitats i el
repartiment de l’obra va anar canviant. Ara, en
Romeu el representaria la cacatua, i la Julieta
seria una elefanta que s’havia desmaiat molt bé
en els assajos. La mare de la Julieta la va acabar
representant la tortuga centenària a qui li havien
descobert un deix dramàtic molt interessant. Va
resultar que el lleó, tenia vocació de tècnic de

llum i que el puma era molt tímid i preferia fer
d’apuntador.
Els encarregats de l’atrezzo i de vestuari, al
veure tan emocionats als nous i antics actors, i
veient que l’obra agafava un caire renovat, van
anar per feina i es van passar dues nits i dos dies
sencers treballant perquè l’obra s’ajustés a la
nova companyia. Van incorporar una peixera al
sector de l'orquestra perquè la piranya dirigia al
grup de músics amb la cua. El famós balcó des
d’on Julieta escoltava a Romeu, el van canviar
per un pont de pedra per tal que pogués
aguantar el seu pes. La mare de la Julieta,
representada ara per la tortuga centenària,
entrava a escena pujada damunt d’un monopatí i
s’havia escurçat el seu text ja que degut a la
seva parsimònia, públic, actors i actrius
haguessin acabat adormint-se. L’equip tècnic va
decidir posar dues pantalles gegants entre el
públic perquè des de les últimes files no se’ls
escapés cap detall de la nova obra. Fins i tot el
públic, veient com estava quedant l’obra i
l’entusiasme de tots, va voler col·laborar en
l’organització del dia de l’estrena.
Van anar passant els dies i tots els preparatius
van ser enllestits. Havia arribat el dia de
l’estrena! Tothom es va quedar bocabadat, fins i
tot els que no estaven massa convençuts dels
canvis, es van emocionar en veure el resultat.
Havia estat un gran èxit.
El millor de tot va ser que tots aquells animals
tan diferents uns dels altres, que gairebé mai
parlaven ja que no es coneixien, arran d’aquella
experiència van esdevenir bons amics. Després
d’aquell any, a la selva es respirava un altre aire,
tots els animals ho compartien tot, doncs
s’havien conegut i havien compartit bons i mals
moments junts.
Els animals d’aquesta selva no només havien
compartit un escenari, sinó que entre la tasca de
tots havien refet i creat una nova obra.
Així doncs, la diversitat i inclusió que volem per
a la nostra escola sorgeix no només de compartir
un espai sinó de la feina conjunta; la cooperació,
la interacció i la dedicació de tots: actors i
actrius (nens i nenes), organització i atrezzo
(mestres) i públic (famílies). No només per
consolidar l’actuació i la forma de ser de
l’escola en el futur, sinó també de cara a tota la
societat (selva).
Mestres d’Educació Especial
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Els racons
Aquest curs s’han posat en marxa unes sessions
que complementen les àrees instrumentals
(català i matemàtiques) molt motivadores i
engrescadores pels alumnes del cicle inicial, ens
estem referint al Treball per Racons. Quan
parlem de racons l’entenem com el intent de
millorar les condicions perquè els alumnes
participin d’una manera més activa en la
construcció dels seus coneixements. Esperem que
els propers cursos puguem organitzar també
racons per altres àrees com l'anglès o ciències.

mesurant objectes del seu entorn); Mosaics.

El treball per racons fomenta: L’autonomia dels
alumnes; atenció individualitzada, ja que els
alumnes realitzen activitats adequades a les
seves necessitats individuals; l’apropament entre
treball intel·lectual i treball manual, ja que a
través d’activitats creatives i expressives obre
l’alumnat a noves possibilitats de treball i èxit i,
en conseqüència, afavoreix l’autoestima i la
valoració personal.

Ens agrada els racons perquè així les
matemàtiques
són
més
divertides
e
interessants (Julie, Max, Kiara, Iria, Núria,
Matías, Maria, Oriol, Guillem)

A l’àrea de matemàtiques s’han realitzat racons
relacionats amb: Numeració i càlcul (Sudoku,
Miniarco); Geometria (Multilink, Tangram i
Logicopicolo); Mesura (Utilització del regle

Aprenem numeració fent Sudokus (Júlia)

A l’àrea de llengua s’han realitzat racons
relacionats amb: Lectura i comprensió (material
Logicopicolo); Dictats muts; Jocs variats de
llengua (ex. Domino); Construcció de paraules i
frases (cubs de fusta); Lectura amb la mestra
individualitzada per millorar la comprensió i la
velocitat lectora.
Aquestes són les opinions d’alguns nens i nenes
del nostre cicle:

Aprenem moltes coses que encara no sabem
jugant (Xavi, Catu, Milena, Albert, Arthur).
Aprenem a multiplicar d'una manera més fàcil
(Aïda, Clàudia, Carlota, Martín)

Es fan coses molt difícils de manera més fàcil
(Robert, Marco)

Contes d’arreu del món
Aquest curs 2009-10 hem iniciat dins les
activitats de la setmana de Sant Jordi una
novetat “Contes d'arreu del món.”
Ha estat una iniciativa motivadora i
engrescadora, en què queda reflectit el caràcter
inclusiu, la diversitat cultural de la nostra escola
i el tarannà obert a les famílies per la seva
participació activa i voluntària al centre.
Per una banda familiars dels nostres alumnes des
de P3 fins a 6è ha assistit a l'escola i han explicat
un conte o una història del seu país natal als
nens i nenes. Han estat representats contes de
Catalunya, València, Portugal, Brasil,
Colòmbia, Argentina, França,
Anglaterra,
Singapur, Xina, Holanda, França, Rússia i
Marroc.
En segon lloc, cinc nens i nenes de l'aula
d'acollida també han explicat contes o
històries relacionades amb el seu país a la
resta dels nens i nenes de l'escola, mostrant la

riquesa i diversitat de les seves cultures.
Aquesta activitat l'hem realitzat a la ludoteca i a
la biblioteca del centre i ha estat tot un èxit.
Agraïm a cadascuna de les persones que han
participat en aquesta activitat i que l'han fet
possible i us animem a seguir en la línia d'escola
oberta i participativa, formada per tots els
membres de la comunitat educativa: alumnes,
famílies, mestres i tot el personal no docent de
l'escola.
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El conte de la Hade Ore Silvera, alumna de sisè de l'escola,
seleccionat en el concurs de Contes del Món
La Hade Ore Silvera i alumnes de l'aula d'acollida, juntament amb la tutora de l'aula d'acollida,
han estat entrevistats a Ràdio l'Hospitalet, amb
motiu de la participació en el concurs de podcast
de Contes del Món. La Hade explicarà com ha
viscut tot el procés.
Tot va començar quan la Núria ens va dir als nens
i nenes de l'aula d'acollida si volíem participar
en el concurs de Podcast de la web
www.contesdelmon.org. Alguns nens d'aula d'acollida vam presentar contes dels nostres països i
inventats.
Vaig participar i vaig triar la llegenda del
“Còndor i les estrelles” m'agrada molt perquè és
interessant i perquè és un conte del meu país, el
Perú.
Quan un dia la Laura, la meva tutora em va dir
que havia guanyat en el concurs, jo no m´ho vaig
creure, però si era cert.

Em vaig posar molt contenta, també li vaig dir a
la meva mare que es va alegrar molt i també la
meva família que em van felicitar.
Després d'un temps la Núria em va dir que m'entrevistarien a la ràdio em vaig posar encara més
contenta.
Va passar un temps i va arribar l'hora d'anar a la
ràdio, la meva mare i el meu germà ens van
acompanyar. Vam anar el Juan, l'Ezra, l'Inés, la
Núria i jo.
Quan vam arribar a la ràdio em vaig posar molt
nerviosa i a la vegada contenta, quan havia de
parlar durant l'entrevista em vaig posar a riure
molt i els meus companys també.
Després de l'entrevista vam tornar a casa.
Em regalaran un conte i un CD, ara tinc moltes
ganes llegir-lo i d'escoltar-lo.
Hade Ore Silvera

Festa de la Primavera i el Concurs Set Ciències
El mes de maig l’Ampa de l’Olivera va organitzar
la 3a Festa de la Primavera i la primera edició
del Concurs Setciències, el 6 i el 28
respectivament. La Festa de la Primavera és ja
tot un clàssic gràcies a una gran assistència tant
de pares i mares que organitzen tallers, com de
nens i nenes que hi participen, sense oblidar els
familiars i mestres que hi col·laboren. Un circuit
d’educació vial per a bicicletes i patinets, un
taller de pintura facial, de pintar murs i
divermàgics, d’avions de paper, cal·ligrafia

xinesa, un espectacle de ball de les nenes de
sisè, mercat d’oportunitats, pastissos casolans...i
un concurs Setciències infantil. Aquest concurs
va ser un aperitiu per al Setciències que
s’organitzà tres setmanes després, on només
participaven adults. En grups de sis persones, els
concursants van haver de respondre preguntes
que es projectaven en una pantalla sobre cultura
general, televisiva i, fins i tot, enològica amb un
tast de vins molt divertit. Al web de l’Olivera hi
ha les imatges més divertides.
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Acudits
Un indi arriba al Registre Civil i diu l’encarregat:
− Vull canviar-me de nom, perquè és massa
llarg.
− Com es diu en l’actualitat?
− Gran núvol gris que porta el missatge pel món.
− ¿I com voleu anomenar?
− FAX
Un home va al metge i li diu:
− Doctor, fa una setmana que no dormo, que no
menjo i que no bec, què creu que tinc?
− Son, gana i set.

El profe se conmueve:
− ¿Qué tal en el cole, Jaimito?
− He hecho una redacción que ha conmovido al
profe.
− ¿Ah, sí?
− Sí, me ha dicho que daba pena.
Telegrama por las notas:
Uno que ha suspendido todo, manda un telegrama a su madre que dice: "Mamá he suspendido
todas. Prepara a papá".
A las dos horas le llega un telegrama a él de su
madre que dice: "Papa preparado. Prepárate tú".

www.baliga-balaga.cat

Sudoku
5

2 8 9
2 5
1 6
3 9 8
5 2
4
9
6 5 4
3 1
3 1
7 8
1
6 5 2

3
6
8
7
9
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Ballet
Jazz
Hip-Hop
Flamenc
Sevillanes
Correcció Postural
Ritmes Llatins
Arts marcials

