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BON ESTIU!
Èxit de l’Olivera al Concurs de
Narrativa Infantil de Sant Cugat

Pàg. 3

Entrevista a la família de
navegants Garriga i Valls

Pàg. 8
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NOTÍCIES

Nou equip directiu per a l’escola
A partir del proper curs, l’Olivera tindrà un equip de
direcció nou, que estarà format per la Judith Pinó
(directora), el Mauri Rayo (cap d’estudis) i l’Anna
Garrigosa (secretària). L’anterior direcció del centre
(Montse Castell, Anabel Maján i Andrea Codó)
s’integraran plenament a l’equip de mestres.

Judith Pinó (directora)

Tant la Judith com l’Anna, fins ara mestres de quart,
ja porten uns anys a l’Olivera i tenen experiència en la
coordinació pedagògica i en equips directius d’altres
centres. El Mauri fa un any que és a l’escola i, com a
tutor de sisè, ha promogut nombroses de les activitats
que s’han dut a terme aquest curs.

Mauri Rayo (cap d’estudis)

Anna Garrigosa (secretària)

Alumnes, mestres i pares van
sorprendre l’Andrea, l’Anabel i
la Montse amb un emotiu comiat
el dia de la festa de final de
curs, que va incloure una cançó
i un ram de flors.

www.escola-olivera.org
Entra al web de l’escola. Hi trobaràs:
activitats, excursions, fotos, jocs i links d’interès
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Les colònies de 6è
Els nois i noies de sisè i els seus mestres van anar de
colònies del 8 al 10 de juny. Va ser una experiència
fantàstica ja que van compartir uns dies de diversió
i relacions personals molt enriquidores.
Van fer moltes activitats: tir amb arc, tirolines i
ponts, rocòdrom, descobriment del fons marí a la
platja i amb vaixell, discoteca, piscina... però el
més important va ser la bona convivència, les
xerrades, les “festes sorpresa”, els comiats, tot
amb els sentiments a flor de pell...

Bona representació al 6è Concurs de Narrativa Infantil
Com ja és habitual, l’Olivera ha participat en el
6è Concurs de Narrativa Infantil de Sant Cugat
del Vallès i els alumnes han fet uns contes molt
bons, fruit d’un treball de creativitat.
En l’edició d’enguany el jurat ha premiat cinc
nens i nenes de la nostra escola que cursen entre
quart i sisè de primària entre un total de 561
alumnes d’escoles de Sant Cugat.
Els treballs guanyadors han rebut un lot de
llibres, un diploma i la publicació de l’obra amb
il·lustracions fetes per l’alumnat de l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Sant
Cugat del Vallès. A més, participaran en un taller
d’escriptura creativa en la Casa de Cultura.
Alumnes de l’Olivera guanyadors del premi:
− Judith Gómez Folch, 1r premi de la categoria
de 4t amb el conte Canviaré la Terra?
− Neus Rodríguez Vila, finalista de la categoria
de 4t amb Les dotze proves.
− Carles Torrescasana Catalán, 1r premi de la
categoria de 5è amb Cu-Cut.
− Daniel Mayorga Portell, finalista de la categoria
de 5è amb La marxa d’en Conxapolsky.
− Olivia Ramos González, finalista de la categoria
de 5è amb 7 prínceps per a 7 princeses.
− Héctor Boto Herreras, finalista de la categoria
de 6è amb Les ombres de les teulades.

D’esquerra a dreta: Héctor, Neus, Carles, Daniel i Judith.

FELICITATS A TOTS!!

Pàgina 4 -

QUÈ HEM FET

Fem Matemàtiques 2011
L’Olivera ha tornat a demostrar l’alt nivell de
matemàtiques dels alumnes de sisè a la trobada
Fem Matemàtiques 2011, una activitat que cada
any organitza l’Associació de Barcelona per a
l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques
(ABEAM) i que reuneix a escoles de tot Catalunya.
L’equip integrat per l’Hèctor Boto, l’Albert Prior
i la Mirèia Màrquez van arribar a la segona fase
del concurs, que es va disputar el passat 29
d’abril a La Garriga. Cal destacar l’esforç i la
implicació d’aquests alumnes, malgrat no haver
passat a la tercera i última fase.

Els de 2n fan una ruta pel barri de Volpelleres
La ruta històrica pel barri de Can Volpelleres va
tenir les següents etapes: escola l'Olivera (2004),
masia de Can Bellet (1500), estació de tren (juny
2010) i pont de Can Vernet (1300, Edat Mitjana).
El pont de Can Vernet és un aqueducte gòtic
construït el segle XIV amb pedra de Campanyà
per portar aigua des de la mina dels Monjos (a

Can Volpelleres) fins al monestir de Sant Cugat i
la part baixa del poble. Està catalogat com a Bé
Cultural d'Interès Nacional. El pont va ser
rehabilitat com a passarel·la de vianants entre el
carrer de la Mina i l'avinguda Volpelleres. Les
restes del final d'aquest canal van ser trobades a
la plaça del Monestir l'any 2001.
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Cantània 2011: Beceroles
Els nostres alumnes de 5è han tornat a participar a
Cantània, un espectacle musical que organitza
l’Auditori de Barcelona i que enguany va tenir lloc
el 7 de maig. L’obra musical d’aquesta edició es
deia Beceroles i tractava sobre un viatge en vaixell
per diferents mars del món.
Cantània és una activitat que es prepara durant
tot el curs escolar i que compta amb diferents
fases d'actuació: sessions de formació amb el

professorat, treball professorat a la seva aula, i
concerts finals interpretats per l'alumnat. El
resultat és una vivència musical important i
inoblidable per a tots.
Ho podeu veure a:
www.youtube.com/watch?v=fYgVEN7rJb8

L’obra de Gaudí al Cicle Mitjà
Dins de l’assignatura de Plàstica, els alumnes de
3r i 4t, durant el segon i tercer trimestre, van
estar treballant l’obra de l’arquitecte Antoni
Gaudí, un dels principals representants del
modernisme català. Els treballs han estat
exposats al vestíbul de l’escola aquests últims

mesos. El projecte es va completar amb una
sortida el 28 d’abril al Parc Güell, per tal de
conèixer una mica més de prop l’obra de Gaudí.

Recordeu pares i mares. Després
d’estiu continuarem fent esport, tots
els dimarts de 21h a 23h a l’escola.
Apunteu-vos! No cal saber-ne!
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QUÈ HEM FET

Projecte “Descoberta 3/6” d’Educació Infantil
Aquest curs al parvulari hem engegat el projecte
Descoberta 3/6, una proposta innovadora per
portar a terme el procés d’ensenyamentaprenentatge a l’àrea de Descoberta de l’Entorn
Natural.
Amb activitats i material molt
diversificat, es pretén desenvolupar un
pensament científic, crític i creatiu.
A partir de la manipulació d’objectes, el
contacte directe amb els materials, la curiositat,
l’experimentació, els descobriments, els
invents... els nens i les nenes hauran d’aprendre
a reflexionar sobre la pròpia actuació, trobar
relacions, construir associacions, predir resultats
i verificar-los, etc.
Per últim haurà de verbalitzar tot el procés i
comunicar-lo als altres.
Aquestes activitats les fem un cop per setmana
en mig grup mentre l’altre fa informàtica,
d’aquesta manera podem experimentar molt
millor.

Psicomotricitat i escultura
La psicomotricitat treballa globalment el
desenvolupament motriu amb la totalitat de
l’Infant a través de sensacions, moviments, i jocs
i la seva posterior representació amb la finalitat
que l’Infant estableixi una relació positiva amb
ell mateix, amb els objectes, amb l’espai, amb
el temps i amb els altres.
Les sessions de psicomotricitat estan en tot
moment vinculades amb el treball diari de l’aula,
per això, aprofitant que P4 treballa l’escultura,
hem organitzat una sessió sobre aquesta per tot
el parvulari. Així, com es pot veure a la imatge
vàrem jugar a ser escultors, tot dividint el
gimnàs en dos espais: un on hi havia figures
geomètriques grans (estructures toves) i l’altre
on hi havia les mateixes figures però en petit (de
fusta).
Els infants van construir escultures a partir
d’aquestes figures geomètriques: el prisma, el
cilindre i l’esfera. I van fer comparacions entre
les figures grans i les petites.

Integrar el treball de l’aula a les sessions de
psicomotricitat permet assolir millor els
aprenentatges ja que aquests es fan de forma
vivencial, tot fent interactuar el cos amb els
elements.
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Jocs esportius locals: l’Olivera està en forma!
Els equips d’handbol, de bàsquet i de futbol de
l’Olivera han fet una temporada molt bona. A
l’entrega de premis del 27 de maig, tots els
nostres esportistes van pujar a recollir trofeus.

Els equips amb millors resultats van ser: handbol
aleví (1r del seu grup); handbol benjamí (2n del
seu grup); i bàsquet benjamí (1r del seu grup).
Els de futbol i bàsquet aleví van quedar en 4rt lloc.

L’equip d’handol.

Fins a 200 dracs per Sant Jordi
Dracs de tos els tamanys i materials van omplir el vestíbul de l’escola la setmana de la diada de Sant Jordi 2011. Elaborats pels alumnes i les seves famílies, els gairebé 200 dracs van sorprendre per la seva originalitat. El principal objectiu
era que els nens i nenes realitzessin una activitat lúdica i creativa amb els seus pares i mares.
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L’ENTREVISTA

Una família d’aventurers mediterranis
D'aquí a poques setmanes la família Garriga i
Vall, formada per en Xavi, la Pilar i el seu fill
David (que enguany fa 4rt) iniciaran un viatge
d’un any per la Mediterrània a bord de la seva
embarcació, el Caram. Es convertiran en els
primers "Oliverencs" mariners que fan un viatge
tan llarg. Però, mireu, mireu el que ens
expliquen...

com una experiència única i ens donen ànims per
continuar endavant amb el projecte.
A nosaltres, que veiem que va de debò i no hi ha
marxa enrere, ens comencen a tremolar les
cames i ens costa dormir a la nit.

Expliqueu-nos una mica la ruta.
La ruta, a grans trets, és sortir direcció Mallorca
a primers de juliol, passar-hi uns dies amb amics,
anar després a Menorca i, aleshores, començar
de veritat l’aventura. Sardenya, Sicília, la costa
de l’Aadriàtic, Grècia, Creta, Turquia, Xipre i
potser Egipte. Segons la meteorologia i el que
anem trobant, marcarem la singladura. Sense
pressa i gaudint cada minut.

I el David? Com ho farà per no perdre’s el curs?
El David continuarà a l’escola, però a distància.
Esperem tenir un vincle important amb el tutor
que tingui el seu grup. Gràcies a les noves
tecnologies serà fàcil fer un seguiment. Cada dia
dedicarem unes hores al matí per treballar el
mateix temari de l’escola, fer fitxes, controls,
etc. El juny de l’any vinent tindrà també un
examen presencial a l’Olivera.

Primer de tot, què us ha portat a realitzar
aquesta aventura marinera? Coneixeu algú que
ja ho hagi fet?
Es tracta d’un vell somni fet realitat. La navegació
en veler com a mitjà per conèixer nous llocs,
cultures, gent ... Anar sense presses, assaborint
cada instant durant tot un any. Fins ara sempre hi
havien hagut altres prioritats. El més difícil va ser
prendre la decisió. Ara era el moment!
Personalment no coneixem ningú que ho hagi fet,
però esperem trobar-ne durant el viatge.

Què us diu la família més propera?
Hi ha hagut qui en un principi ens ha dit que
estàvem bojos, qui es pensava que fèiem
broma... Ara som a la fase en què ho valoren

Com ha de ser una embarcació per fer un
viatge d'aquestes característiques?
Ha de ser una embarcació sòlida, de bona
construcció i per tant segura. També confortable,
doncs hi haurem de passar moltes hores. El Caram
és un vaixell de 50 peus (uns 14,9 metres). Tots dos
tenim titulació per portar-lo.

Parlem dels preparatius: quins han requerit
més esforç?
El que més dedicació ha portat és l’embarcació.
Ha de ser a punt per a qualsevol situació, és a
dir, tot ha d’estar en bon funcionament i s’han
de preveure possibles necessitats, reparacions,
etc. A més, cal preparar la farmaciola, els
queviures, les cartes i les publicacions nàutiques
de la Mediterrània, comprar banderes de cortesia

L’ENTREVISTA
dels estats per on navegarem com Turquia,
Grècia, Malta, Itàlia, etc.

Què fareu si se us acaba l’aigua potable?
Tenim una potabilitzadora que, a partir d’aigua
de mar, ens permet obtenir aigua dolça, uns 90
litres a l’hora.

I si heu d’anar al metge?
Hem demanat la targeta sanitària europea a la
Seguretat Social. Amb aquest carnet podrem
tenir el mateix accés a l'atenció sanitària pública
que els ciutadans del país europeu que estiguem
visitant en cada moment.
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Teniu ja algun blog per anar explicant la vostra
experiència?
Per poder donar resposta a l’entrevista ja l’hem
creat. Es una primeríssima versió. Tan aviat com
disposem de temps, ens hi posarem de debò a
ompliar-la de continguts. Ara queden encara
molts preparatius que passen davant.
Gràcies pel vostre interès. Us tindrem informats!

http://caram-caram.blogspot.com/

El Caram, al moll de Port Ginesta, ja és a punt per a navegar per la Mediterrània. El Xavi, la Pilar i el David coneixeran
països i tradicions molt diferents a les nostres.
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PASSATEMPS

Acudits
Dos Leperos viajan a Moscú en avión. Cuando van
a llegar, el piloto dice:
-La temperatura en Moscú es de cero grados.
-¡Oye tú!, ¡Ni frío ni calor!
¿Cuál es el colmo de un calvo?
Caerse por un barranco y salvarse por un pelo.
¿Cuál es el colmo de un ciego?
Llamarse Casimiro Bella Vista.
¿Cuál es el colmo de un oso panda?
Que le tomen fotos a color, y que salgan en
blanco y negro.

¿Cuál es el colmo de un astronaunta?
Estar cerca de las estrellas y no poderles pedir
un autógrafo.
¿Cuál es el colmo de un fantasma mafioso?
Que le diga a la policía: no me atrapará vivo.
El colmo de un vago:
Levantarse más temprano para estar más tiempo
sin hacer nada.
¿Cuál es el colmo de un árbol?
Que tenga hojas y no lo lean.

ENTRE PARES - Pàgina 11
Pelis i llibres
La pel·lícula "Les aventures de Tintín",
d'Steven Spielberg i Peter Jackson, s'estrenarà
finalment el 23 de desembre, gairebé 30 anys
després que Spielberg es proposés rodar-la. El
film, basat en els còmics ideats i il·lustrats per
Hergé, formarà part d'una trilogia que inclourà
els títols "El secret de l'unicorni", "El cranc de
les pinces d'or" i potser "De la Terra a la lluna".
La pàgina web oficial és
http://www.us.movie.tintin.com/

CUANDO LOS DRAGONES SUEÑAN
James Mayhew y Lindsey Gardiner.
Editorial Blume. 28 Págs
“Cuando llega la noche
Y la luna ilumina el cielo,
Los dragones sueñan
Y las hadas alzan el vuelo”
Un pequeño dragón no consigue dormirse aunque
lo intenta con todas sus fuerzas. En realidad, lo
que él prefiere es salir a revolotear con las
hadas, que bajo las nubes y las luminosas
estrellas se mecen en las ramas y juegan con
ellas. Pero, ¿van a dejar las hadas que el
pequeño dragón se una a su grupo y de divierta
con ellas?
A los más pequeños les encantará irse a la cama
con esta dulce historia en verso que llenará sus
sueños de hadas y dragoncitos.
MARCO POLO NO FUE SOLO
Pilar Lozano i Alejandro Rodríguez
Editorial Bruño. 158 Pàgs
L’any 1269, a la ciutat de Venècia, el jove Marco
Polo inicia un viatge cap a Orient seguint la
llegendària Ruta de la Seda. La llarga travessia
pels deserts i les ciutats caravaneres d’Àsia va
durar anys. De tornada a Venècia, va escriure el
Llibre de les Meravelles, una barreja de novel·la
d’aventures, històrica i biografia. A Marco Polo
no fue solo, els joves lectors s’identificaran amb
aquell venecià intrèpid que un dia va servir a la
cort de l’emperador mongol Kublai Khan.
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COL·LABORADORS

www.baliga-balaga.cat

Xandall de l’Olivera
El podeu aconseguir a:
Confeccions Prat
C. Santiago Russinyol 12
Tel. 93 674 11 95
Ara també la samarreta d’estiu!

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

