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Nadal ja és aquí!

Pàgina 2 - Espai d’opinió

L'educació, al marge d'interessos sectorials
Des que es va iniciar el conflicte entre el
Departament d'Educació i el col·lectiu docent
arran la seva negativa a fer sortides i colònies
davant la supressió de la jornada intensiva al
juny, el posicionament de la FaPaC ha estat
sempre fer una crida al diàleg i al consens de les
parts implicades per trobar una solució urgent.
En tot moment, hem volgut deixar clar que els
màxims perjudicats d'aquest conflicte són els
alumnes de les escoles públiques catalanes, els
nostres fills i filles.
La decisió final de la Conselleria d'autoritzar que
els centres puguin demanar ara als serveis
territorials tornar a la jornada reduïda és una
mesura que la FaPaC considera electoralista, ja
que no s'ha comptat amb una taula de treball
conjunta sinó que únicament s'han fet consultes
unilaterals. Tornem enrere al punt en què
estàvem fa uns mesos. Lamentem que aquest
enfrontament no hagi servit per resoldre alguns
problemes que acompanyen les colònies i
sortides, com són la manca de reconeixement
econòmic i la manca de protecció dels mestres
en temes de responsabilitat civil. Haurem de
resoldre aquestes i altres qüestions si no volem
que aquestes activitats tornin a ser utilitzades
com a moneda de canvi en reivindicacions
laborals, tal com ha succeït ara.

a tota la comunitat educativa, per avançar i per
demostrar-nos realment que l'interès general de
l'educació està per sobre d'interessos sectorials.
En definitiva, la relació família-escola és la que
més s'ha ressentit durant aquest procés que ara
es tanca en fals.
Imma Fuyà
Presidenta de FaPaC (Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)

Des de la FaPaC considerem que situacions com
la viscuda ens han de servir per posar-nos a prova
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ENTREVISTA FRANCESC MATEU
Director d’INTERMÓN OXFAM a Catalunya i Andorra
47 anys. El 1989 va començar a treballar a
Intermón Oxfam com a cooperant a Bolívia i més
tard va ser coordinador per a Àfrica Austral en la
mateixa organització. Actualment també
assumeix el càrrec el president de la Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament.
A què es dedica Intermón Oxfam?
És una ONG de cooperació per al
Desenvolupament, fundada el 1956 , que actua
en més de 50 països d’Àfrica, Amèrica i Àsia i
forma part d’Oxfam Internacional. Lluitem
contra la pobresa i la injustícia, fent un
abordament integral del problema i actuant
sobre les seves causes i no només sobre les
conseqüències. Els nostres programes d’actuació
s’emmarquen en 4 línies: desenvolupament,
acció humanitària, comerç just i, per últim,
sensibilització i mobilització social.
Què podem fer per per ajudar els països més
pobres?
El més complicat és el fet d’assumir que som
part del problema, però que també podem ser
part de la solució. Per començar cal que
consumim menys i de manera més responsable,
pensant on i en quines condicions s’ha fabricat
l’objecte, analitzant si realment ho necessitem i
quin impacte tenen les nostres accions en el
medi ambient... També podem comprar
productes de Comerç Just, sumar-nos a les
campanyes que reivindiquen canvis globals a
favor d’un món més just o col·laborant com a
voluntaris o socis d’alguna entitat.
Podríem recollir materials
enviar-los als països del sud?

a

l’escola

per

Nosaltres creiem que cal treballar per
desenvolupar les capacitats locals en comptes
d’enviar gent o coses materials. El problema
principal no és la pobresa sinó la desigualtat en
el repartiment dels recursos i això ho hem de
combatre de forma local i global. Està molt bé
que vulguem compartir el que tenim, enviar
materials o joguines, això és molt positiu i
educatiu, però cal també situar-se a l’altre
costat i pensar que cal aconseguir que ells també
puguin exercir els seus drets de forma autònoma
i sense dependre dels nostres enviaments.

Què és el comerç just?
Perquè un producte tingui el segell de comerç
just ha de complir una sèrie de condicions:
salaris per una vida digna, igualtat entre homes i
dones, no a l’explotació infantil, respecte al
medi ambient i drets laborals per als treballadors
i treballadores.
A Sant Cugat hi ha diverses botigues que tenen
productes de comerç just (Oasis, Gerd, Iona,
Sostenibles, Ateneu...), a més d’alguns
supermercats. A la botiga d’Intermón Oxfam hi
trobareu regals d’artesania i alimentació. I el
més important, funciona gràcies a persones
voluntàries.
Què proposa Intermón per treballar aquests
valors a l’escola?
L’educació és una de les claus per construir un
món més just, i nosaltres hi treballem des de fa
més de 20 anys. A la web www.kaidara.org hi
trobareu un banc de recursos, experiències i
documents per portar aquests temes a l’aula. Les
propostes són fàcils d’integrar a la programació.
Un exemple molt interessant és la proposta
Connectant Mons (www.conectandomundos.org)
que és un projecte en el que els estudiants de
diferents nivells interactuen amb altres escoles
del món a partir d’unes activitats preparades i en
la que es treballen competències lingüístiques,
tecnològiques, socials, etc.

Per saber-ne més:
A Sant Cugat: Carrer Enric Granados, 10 (al costat de la plaça Pere Sant)
www.intermonoxfam.org i www.kaidara.org
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Premi Narrativa
Xxx

Concurs contes del món
Per segon any consecutiu la nostra escola
participa en el Concurs de Contes del MónConcurs de Podcast, que organitza l’Associació
COMSOC -Comunicació Social-, que compta amb
el patrocini del Departament de Cultura i la
col·laboració del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Explicar contes és una art molt antic que és viu
encara a totes les cultures del planeta. Per això,
des de l’Aula d’Acollida i amb el suport
d’alumnes de cicle mitjà i superior, hi
participarem amb 6 o 7 contes i llegendes
procedents del Sàhara Occidental, Xile, Xina,
Andalusia (Màlaga i Jaén) i Bolívia, entre altres
regions del món.
Tothom pot ser el jurat d’aquest concurs votant
a través de www.contesdelmon.org entre el

dilluns 13 i el divendres 17 de desembre.
L’organització donarà a conèixer els podcast
sel·leccionats el 20 de desembre.
Animeu-vos, escolteu els contes plens de màgia i
voteu!
Núria Santaulària

Vine a fer esport amb altres pares i
mares. Tots els dimarts de 21h a 23h
a l’escola.
Apunta’t!
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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La Cantata de 2011
L’Olivera participarà a dues actuacions de cant
aquest curs. El dia 13 d’abril a l’Auditori de Sant
Cugat, els nens i les nenes de Segon cantaran la
Cantata del nen trapella, escrita per Dani Coma.
Aquell dia a les 10,30 del matí l’Auditori
aplegarà alumnes de segon de totes les escoles
de San Cugat. Com que l’aforament és limitat,
les famílies hauran de confirmar si tenen previst
assistir-hi.
Però les activitats musicals no s’acaben aquí
perquè una altra vegada, després de molts
esforços, ens han tornat a concedir la
participació a Cantània pels alumnes de 5è. Així
doncs el dia 7 de juny a les 11,30 h els podreu
sentir cantar a l’Auditori de Barcelona, amb la
cantata Beceroles.

52ena MARXA INFANTIL a St. Cugat del Vallés
Dia de “La Marxa” : diumenge 11 d’abril del 2010
Participació: els nens d’ambdós sexes, en edats
compreses entre els 6 i els 12 anys (escoles de
primària), en equips de dos participants.
Inscripcions: fins el 31 de març preinscripció des
de la pàgina d’inscripcions de La Marxa
(www.marxainfantil.cat/inscripcions/).
Recorregut: Enguany només hi ha un sol
recorregut de 12,5 quilòmetres. La classificació
serà elaborada amb els temps enregistrats per un
nou sistema de xip electrònic, que portarà cada
parella durant el recorregut.
Parades durant el recorregut: 4 parades als
controls anomenats de neutralització.
Control 2: 30 minuts per descansar i esmorzar.
Control 6: 15 minuts per descansar.
Control 7: 60 minuts per dinar i trobar-se amb els
pares i amics.
Control 9: 15 minuts per descansar i beure aigua.

Aquest any l’aportació voluntària de 0,50€ per
participant anirà destinada a l’entitat MEDICUS
MUNDI CATALUNYA. MMC és una organització no
governamental (ONG) internacional, fundada el
1962, que es dedica a la cooperació sanitària per
el desenvolupament dels països del Sud,
principalment al Moçambic, Angola, Bolívia,
Equador i Algèria (Sàhara). És una associació
sense
à nim
de
lucre,
independent
confessionalment i políticament.
Cada any la nostra escola té un alt número de
participants a la marxa. La trobada de pares i
nens a l’hora de dinar picnic a la muntanya és
molt divertida.
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L’Olivera al Campionat d’Handbol Allgäu
El passat mes de juliol l’equip d’handbol de
l’escola va viatjar a la ciutat alemanya de
Memmingen (a poca distància de Munich) per
participar al Campionat Allgäu. Aquesta
trobada esportiva és la més important de la
regió de Baviera i reuneix més de 200 equips,
amb nens entre 6 i 17 anys. La iniciativa va ser
idea de Daniela y Carsten, pares de Rebeca y
Benjamin, que malgrat que ja no estudien a
l’Olivera participen en les activitats
extraescolars.
El primer dia, els nens van disputar un partit
amistós amb l’equip local i van mirar el partit
entre Espanya i Alemanya del Mundial de
Futbol. Després d’això ja no va haver-hi
dificultats lingüístiques: els nens es van fer
ràpidament amics.
Dissabte van aprofitar per veure l’entorn de
Memmingen, anar a la piscina, al bowling i
conèixer els animals de la granja on s’allotjaven,
que de fet era la casa dels avis de la Rebeca i el
Benjamin.
Diumenge va ser la jornada més esportiva de
totes: el dia del Campionat. Els nostres nens van

jugar set partits i van quedar en quarta posició
després de perdre per penaltis a la semifinal. Hi
participaven dotze equips.
L'últim dia, abans d’agafar l’avió de tornada, el
grup va visitar el castell de Neuschwanstein, un
dels més bonics d’Alemanya pel seu aspecte de
palau de fades.
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12è Cros de Sant Cugat
Èxit absolut de corredors/es de l’escola l’Olivera
en la 12a edició del Cros Ciutat de Sant Cugat,
que l’ha situada entre les primeres escoles quant
a nombre de participants. En total, van
participar-hi 157 nens i nenes de l’Olivera! Això
vol dir que un 52% de l’alumnat va participar en
la cursa, xifres que superen de llarg a les de
l’any passat.
La cursa, la segona més important de la comarca
després de la de Terrassa, es va celebrar des de
primeres hores del matí fins al migdia del dia 14
de novembre, i va aplegar al Parc de la
Pollancreda 3.591 participants, els quals van
competir nou categories, tant en masculina com
femenina.
Cal assenyalar l’alta participació en categories
menors. En aquest sentit i pel que fa les
categories que hi intervenen alumnes de la
nostra escola, la categoria de prebenjamí va
comptar amb la participació de 1.213 nens i
nenes, dels quals 62 eren alumnes nostres;
benjamins, 1.030 (60 de l’Olivera); alevins, 700
(33 de l’Olivera); infantil, 301 (2 de l’Olivera).

Destaquem la categoria de prebenjamí femenina
del primer any (nenes de 6-7 anys) on la nostra
escola va obtenir una valuosa copa per equips,
així com també la nena Abril Beltrán que va
aconseguir una medalla per la seva sisena
classificació.
Hem d’expressar la nostra admiració per elles i
donar les gràcies a les mares i als pares que
també han posat el seu “gra de sorra” perquè
això hagi estat possible. També agrair al pare
representant de la comissió esportiva de l’AMPA,
Carles Farré, per la seva col·laboració i a la
Yolanda Civit, mestra de 3r B i també d’Educació
Física, que també es va fer càrrec de
l’escalfament dels alumnes.
El Cros és una prova organitzada per
l’Ajuntament de Sant Cugat, a través de l’Oficina
Municipal d’Esport per a Tothom (OMET), en què
hi col·laboren el Consell Esportiu del Vallès
Occidental i la Diputació de Barcelona, entre
altres institucions.
Francesc Caro, mestre d’Educació Física

Mireu quina colla de nenes atletes tant maques tenim a la nostra escola! Fa goig, oi que sí?
Esperem que continuïn participant els propers anys, així com la resta de nens i nenes de l’escola.
Tenim garantit l’èxit per al futur.
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L’Hort ja prepara la primavera
Aquest curs hem iniciat l’activitat de l’hort fent
una gran remodelació del terreny per facilitar el
treball i el seu manteniment. Tenim la sort de
comptar amb la col·laboració de la Queralt i l’Àlex, dos monitors provinents del Pla d’Ocupació
promogut per la regiduria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Cugat.
Fins ara hem fet de pagesos preparant la terra
amb els alumnes de P3 fins a 2n de Primària per
a la nova sembra: traient les males herbes; adobant la terra amb els fems; cobrint de palla els
bancals per a conservar la humitat; plantant i
regant llavors de pèsols, faves, llenties, cigrons,
alls…
I per fi hem plantat el nostre espantaocells
“Oliverot”!

4rt estudia la salut
La salut ha estat un dels temes tractats aquest
trimestre pels alumnes de 4t. Han après quins
són els hàbits saludables, és a dir, aquells hàbits
que ens ajuden a trobar-nos bé com ara el
descans, l’esport, la higiene, la bona alimentació
i mantenir una postura correcta.
El tema de l’alimentació ha estat la part que més
ha interessat els nens. Aquest és un petit resum:
Dels aliments que mengem obtenim els nutrients,

unes substàncies que el nostre organisme
necessita per viure. Hi ha sis tipus de nutrients:
els greixos que ens aporten energia; els hidrats
de carboni, que també ens aporten energia, tot i
que menys que els greixos; les proteïnes que ens
ajuden a créixer; les vitamines i els minerals que
són fonamentals per estar sans; i la fibra, que
ajuda a funcionar correctament l’aparell
digestiu.
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Fem de meteoròlegs
El dia 30 de setembre un noi que es deia Edgar
ens va explicar en què consistia la meteorologia,
a predir el temps segons el núvols que hi hagi, de
que estan fets i els diferents tipus que hi ha
(cirrus, altoestrat, nimboestrat...).

Per últim vàrem baixar a l’hort per veure el
pluviòmetre, el panell i tots el altres instruments
de l’estació meteorològica que hi tenim i ens van
explicar com funcionaven. Va ser una experiència
divertida i molt interessant!!!

Tot seguit ens va ensenyar uns instruments per
calcular el vent i la pluja. Per calcular la pluja
necessitàvem un pluviòmetre, per saber la
velocitat del vent l’anemòmetre, el panell per
saber la direcció del vent, el termòmetre per
saber la temperatura màxima i la mínima...

Hem de dir que tenim el projecte d’explicar tota
aquesta experiència a tots els alumnes de
Primària i, a partir del segon trimestre, fer un
seguiment de les dades que obtenim de l’estació
i atrevir-nos a fer alguna predicció.
Els alumnes de 6è
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Comissió compres
El curs passat es va formar una nova comissió de
l’AMPA, la comissió de compres, davant la
necessitat de buscar preus més competitius pel
material escolar fungible (paper, cartolines,
bolígrafs, etc.), pel material d’oficina i pels
llibres de text.
El primer que es va fer fou buscar entre totes les
llibreries de Sant Cugat, quines oferien les
millors condicions no només pel que fa als

descomptes sinó també pel tracte mostrat.
Després de fer el corresponent seguiment, la
llibreria ABACUS és la que ens va oferir els
descomptes més avantatjosos per a les butxaques
de tots. Enguany continuarem treballant en la
mateixa línia per, com a mínim, mantenir les
mateixes condicions.
La Comissió de Compres està formada per: Marta
Sibina, Meritxell Folch i Àngels Cantarero.

Retallades a l’escola i què s’ha fet per contrarestar-les
Ja és ben coneguda la notícia de les retallades
que les administracions local i autonòmica han
efectuat a les escoles públiques per aquest curs
2010-2011 i també se sap, a data d’avui, quines
han afectat directament la nostra escola tal i
com se’ns va informar a l’assemblea de l’AMPA
del passat quatre d’octubre.
Pel que fa a la reducció de les dotacions
econòmiques, és de destacar la supressió dels
autocars que l’Ajuntament oferia per traslladar
els alumnes de primer curs a la piscina de la
Rambla del Celler.
En aquest
punt cal
assenyalar que, per evitar de perdre l’activitat,
l’AMPA ha col·laborat subvencionant els
autocars. Per altra banda, s’han vist afectades
les activitats del Pla de dinamització que el
mateix Ajuntament proposava: no només s’han
reduït sinó que no s’ha facilitat l’autocar pels

trasllats de les sortides. També s’ha eliminat
l’especialista de psicomotricitat d’educació
infantil i s’ha hagut de suplir amb una altra
mestra no especialista.
Pel que fa a les retallades que el departament
d’ensenyament va aprovar en tema de recursos
humans relacionades directament amb personal
docent, han estat les següents: reducció a mitja
jornada de l’aula d’acollida, reducció de la
jornada de la mestra substituta per reducció de
jornada de la mestra titular, reducció de les
hores de les vetlladores per als infants que
requereixen atenció especial i increment de la
ràtio de nens/recurs de USEE. Al tancament
d’aquesta edició desconeixem quines accions o
quins recursos s’han utilitzat per substituir
aquestes últimes mancances.

Llibres recomanats
El senyor Rialler
Tony Mitton i Sara Warburton
Ed. Blume
28 pàgs.
11,90 euros
(En castellà, Don Tronchante)
El senyor Rialler és un cavaller amb moltes ganes
de provar el seu valor, però primer li cal tenir un
enemic. On el pot trobar i com s’ho farà per
vèncer? El riure serà la seva arma. Les divertides
il·lustracions de Sara Warburton i les aventures
boges del senyor Rialler ens faran petar de riure!

Juego con mis amigos
Violeta Denou
Ed. Timunmas
26 pàgs
6,95 euros
(En català, Jugo amb
els meus amics)
El Teo ens ajuda a aprendre a llegir. Amb textos
curts i senzills, escrits amb lletra lligada i amb
lletra de pal, perquè els més petits s’ho passin
bé amb la lectura. Al final del llibre hi ha una
llista de les paraules clau que apareixen als
textos acompanyades d’un dibuix. Té aplicació
per a Iphone!
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El monstre de Banyoles
Explica la llegenda que fa molt i molt de temps,
una bèstia immensa vivia en alguna cova, a gran
profunditat, del llac de Banyoles.
Li cobria tot el cos una escata d'afilades pues que
el feia invulnerable. Tenia llargues ales i una
espina dorsal eriçada de burxes se li estenia des
del coll a la cua. Diuen que dels ulls li sortien
espurnes i que tenia un alè tan pestilent que en
bufar assecava les plantes, enverinava les fonts ,
empestava els camps i encomanava malalties a
persones i animals. Però sobretot era molt voraç.
La vila de Banyoles vivia contínuament atemorida
per aquell drac que es cruspia ovelles i senglars
com si res. Ni dins de les muralles els vilatans
eren segurs. Tot i tancar-se a casa amb balda, i
assegurar la porta amb caixes, cada nit apareixia
una porta esbotzada i un vilatà desaparegut. Res
no semblava aturar a aquella bèstia.
Un bon dia, els soldats de Carlemany, en la seva
campanya victoriosa contra els sarraïns i, havent
sentit de la feresa del drac, van pensar que seria
encara més heroic matar un drac. No sense abans
cobrar en or i menjar la gesta que anirien a fer
als pobres vilatans de Banyoles.
Van acostar-se a l'estany i, plantats enmig del
descampat que actualment rep el nom de la
Draga, gosaren plantar cara al drac. Però amb
prou feines van poder treure les espases, que la
bèstia hi va passar per sobre i no en va deixar ni
un.
Uns comerciants francesos que van veure
horroritzats l'escena, van córrer a veure en
Carlemany mateix, guerrer invencible en totes
les batalles i li contaren la història. Un exèrcit
del bo i millor de França, comandat pel mateix
Carlemany, va dirigir-se aleshores a venjar els
seus companys. Quan hi van arribar, plantats en
cavalls, brandint les espases, varen cridar al
monstre que, amb força desgana, es va presentar
a la batalla ... una batalla que poc va durar. El
mateix Carlemany va fugir i el drac, va continuar
fent de les seves.
Els banyolins, horroritzats en veure l'exèrcit més
poderós del món que tantes batalles havia
guanyat fugint cames ajudeu-me, creieren que
només un miracle els podria salvar. Algú de la
vila havia sentit a parlar d'un monjo francès de
Narbona, anomenat Mer, que havia vingut amb

les tropes de Carlemany i que, segons sembla,
podia fer miracles. Els banyolins anaren a
suplicar al monjo que els deslliurés de la fera. El
monjo va sortir de la vila resant, i es dirigí, sense
parar de resar, fins on era el drac. Quan el drac
el veié, es mostrà com el gat més manyac que us
pugueu imaginar.
Llavors el monjo tornà cap a Banyoles amb el
drac seguint-lo.
- Veniu, bona gent, i mireu el vostre drac. Heus
ací la vostra bèstia maligna. Deixeu les armes a
terra, doncs no us farà res.
Un vilatà va dir:
- Matem-lo ara que el tenim amansit.
- Us en guardareu prou! - va protestar el monjo Aquesta bèstia és inofensiva, i només menja
herbes i arrels!
- I la gent que ha desaparegut? - replicà un altre
vilatà.
- A les ordres i servei de Carlemany - respongué
el monjo - Aviat tornaran a casa, no patiu per
ells.
- I els ramats? - cridà un altre.
- Potser això ho hauríeu de preguntar als cuiners
de Carlemany.
La gent es quedà mirant el drac, sense saber ben
bé què fer. Fins que un nen sortí del mig de la
multitud i acaricià el drac, que es mostrà molt
afectuós. La gent, tot seguit l'imità.
Finalment el monjo s'endugué el drac cap el lloc
on era, perquè allà hi pogués reposar tranquil. I
si algú s'acosta a la cova on dorm, encara avui
llença bafarades pudents per espantar la gent.

Pàgina 12 - Passatemps

Acudits
Això és un home que va a una taquilla i diu:
− Un bitllet de metro, siusplau.
I el taquiller li contesta:
− És que… de tan llargs no en tenim.

¿Cuál es el colmo de un electricista?
Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la
corriente.

Una formiga va al cinema i se li asseu un elefant
al davant. La formiga, farta de fer esforços per
veure la pel·lícula, s’aixeca tota enfadada, es
posa davant l’elefant i li diu:
− Oi que ara et molesto jo?
− Jaimito ¿Qué es la A?
− Una vocal, señorita
− ¿y la K?
− Una consonante que no se puede repetir.

El colmo de un paracaidista:
Que cuando esté llegando a tierra se encuentre
un cartel que diga:”campo minado”
¿Cuál es el colmo de un profesor de informática?
Que se ahogue cuando navegue por Internet.
¿Cuál es el colmo de un fotógrafo?
Que su hijo sea negativo.
¿Cuál es el colmo de un informático?
Tener miedo a los ratones.
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Trobeu 10 esports

Jeroglífic:

www.baliga-balaga.cat

Actriu espanyola

Revista elaborada per l’AMPA de l’Olivera. Agraïm la
col·laboració de mestres, alumnes i familiars d’alumnes
que han col·laborat. Si teniu idees o suggeriments, o si
voleu col·laborar, si us plau envieu un e-mail a:
revista.escola.olivera@gmail.com

