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Bon Nadal i Feliç 2012

Alumnes de 4t, 5è i 6è al Concert de Nadal el passat 16 de Desembre.

EN AQUEST NÚMERO:


La setmana de la ciència



Entrevista a Tomàs Molina



Notícies



Manualitats de Nadal



Passatemps
Els participants de 3r al Cros.
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NOTÍCIES

Setmana de la Ciència: del 5 al 9 de març

U

n grup de pares de l'escola vinculats
al món de la recerca estem
organitzant, del 5 al 9 de març, la 1a
Setmana de la Ciència del CEIP
L’Olivera conjuntament amb l’equip de
mestres de l’escola. L'objectiu és promoure la
recerca científica a l’àmbit escolar aportant
eines, recursos, idees i metodologies que
potenciïn la inclusió d'activitats experimentals
al currículum de l'escola.
Més de 20 pares i mares amb formació experimental
o tecnològica (biòlegs, químics, físics, metges,
informàtics, arquitectes...) s’han ofert voluntaris
per venir a l’escola a fer tallers per a totes les
edats, des de P3 fins a 6è.
Estem preparant tota mena d’activitats que
faran despertar la curiositat científica dels
nostres nens i nenes. Alguns dels tallers són:
cultivar fongs i bacteris; extraure l’ADN de les
cèl·lules; veure com funciona un cor amb un

ecocardiògraf i què li passa quan fem exercici;
aprendre que hi ha animals que poden
regenerar totes les seves cèl·lules; fer d’espies
utilitzant una cromatografia; muntar un circuit
elèctric; veure un robot amb intel·ligència
artificial, mesurar l’edat dels arbres; fabricar
un volcà i provocar-ne una erupció...
La 1a setmana de la Ciència és una iniciativa
de l’AMPA que ha sigut molt ben rebuda per
part de l’escola. L’equip directiu està molt
engrescat amb la idea i hi participarà
activament complementant els tallers amb
altres activitats de tipus científic o
experimental.
Volem donar les gràcies a tots els pares i mares
voluntaris que aportaran desinteressadament
el seu temps i el seu coneixement per fer
possible la Setmana de la Ciència. Sense ells
aquesta iniciativa no hauria estat possible.
Moltes gràcies!

www.escola-olivera.org
Entra al web de l’escola. Hi trobaràs:
activitats, excursions, fotos, jocs i links d’interès

L’ENTREVISTA
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Tomàs Molina

E

l dijous 17 de novembre ens va visitar el
meteoròleg Tomàs Molina, molt conegut
perquè cada vespre des de TV3 prediu
quin temps farà a Catalunya. Ens vam
reunir a la sala d’actes de l’escola (el gimnàs)
tots els nens i nenes de 4t, 5è i 6è. Ens va fer
una xerrada i ens va explicar com són els núvols,
quins senyals hem de reconèixer per saber si
plourà, i curiositats sobre la meteorologia com
els miratges que semblen fantasmes. Els alumnes
de 5è i 6è li van fer algunes preguntes:
Es podria presentar?
Bon dia. Sóc en Tomàs Molina. Tinc quaranta-vuit
anys, vaig néixer a Badalona el vint-i-sis de setembre
de 1963. Estic casat i tinc tres fills. Sóc meteoròleg i
presentador de la televisió catalana.
Quines eines utilitzes per fer la previsió del temps?
Tres coses: els satèl·lits, els ordinadors i el cervell.
Què passaria si se n’espatllés algun?
Encertaríem menys però, com ara no s’espatllen
gairebé mai, encertem quasi sempre.
Com et sents quan no encertes el temps?
No gaire bé, però de vegades és inevitable.
Què vas estudiar per fer de meteoròleg i
quants anys vas trigar?
Vaig estudiar Física, cinc anys.
Quan fas una bona previsió que evita accidents
o problemes de circulació, la gent ho agraeix?

Abans de ser home del temps, de què volies
treballar?
Volia ser professor de matemàtiques.
T’agrada que t’imitin al Polònia?
La veritat és que no.
Com t’ho fas per recordar el que has de dir?
Com que la previsió la fem nosaltres, és fàcil de
recordar què em de dir. Altres presentadors
tenen una pantalla, que es diu “Pronter”, on surt
el text que van llegint.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
La meva feina em dóna l’oportunitat de viatjar,
d’anar en globus... I també m’agrada sortir a la
televisió, encara que de vegades és una mica pesat.

M’agrada que em facis aquesta pregunta. La veritat és
que no, però no passa res perquè és la meva feina.
Quan ens equivoquem ens renyen i ens fa ràbia, però
ens hem d’aguantar i el pròxim dia rectificar.

Alguna vegada has fet una errada molt grossa?

Et feia vergonya al principi sortir a la televisió?

Vas ser el promotor de programa Espai Terra?

La veritat és que sí, però després de 25 anys ja
t’acostumes.
Què fas quan t’equivoques davant la càmera?
Ja no m’equivoco, al principi sí perquè em
posava nerviós i em suaven les mans.

Una vegada vam preveure molt mal temps un cap
de setmana i la gent no va sortir. Va resultar que
va fer bon temps i la gent es va enfadar.

No, va ser la directora de TV3, la Mònica Terribes.
Quan expliques el temps veus el mapa?
No, el fons és de color blau. Però tinc un monitor
al costat on veig el mapa.

Pàgina 4 -

LA CIÈNCIA ÉS MOLT A PROP

Museus per visitar
Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya
Rambla d’Ègara 270. Terrassa. Tel. 937368966.
www.mnactec.cat
Museu del Gas
Plaça del Gas, 8. Sabadell. Tel. 934129640.
www.fundaciongasnaturalfenosa.org
Museu de les Aigües
Carretera de Sant Boi, 4-6. Cornellà de
Llobregat.
www.museuagbar.com
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Al Museu Blau del Parc del Fòrum i al Parc de
la Ciutadella (Tel.: 93 256 60 02)
www.museublau.bcn.cat
Cosmocaixa de BCN
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
cosmocaixabarcelona/
cosmocaixabarcelona_es.html

Activitats
Nits d’astronomia al Parc de Collserola
www.parccollserola.net
Observatori Fabra
www.fabra.cat
Ciència a l’abast
Empresa que organitza sortides,
xerrades, tallers i cursos relacionats
amb la ciència, per a petits i per a
grans.
http://abast.cat

LA CIÈNCIA ÉS MOLT A PROP
Internet
Museu de la Ciència i de la Tècnica de
http://barcelonacultura.bcn.cat/ciencies
blogs.tv3.cat/quequicom
http://www.recercaenaccio.cat/
agaur_reac/AppJava/ca/
experiment/090611-experiments-senz.jsp

Altres museus
Museo Nemo d’Àmsterdam proposa
experiments a través del seu web
www.e-nemo.nl
L’Exploratorium de San Francisco calcula els
teus anys en altres planetes
www.exploratorium.edu
El Miraikan de Tokio té vídeos de robots
www.miraikan.jst.go.jp
La Cité de les Ciències de París
www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/
El Centre Eureka, a Helsinki (Finlandia)
http://www.heureka.fi/portal/

Llibres
Cómo fosilizar a tu hámster y otros
experimentos asombrosos para científicos de
butaca.
José Manuel Álvarez Florez.
RBA Libros, 2009.
240 pàgs.
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NOTÍCIES

Èxit de participació de l’Olivera al Cross

L

a 13ª edició de la gran cita de
l’atletisme
a Sant Cugat va comptar amb 136
alumnes de l’Olivera, el nombre de
participants més gran fins ara. Malgrat la
pluja, que va caure amb força durant les
últimes proves, els nostres nens i nenes van
demostrar la seva esportivitat i tenacitat.
El mestres d’educació física de l’escola,
el Francesc, la Yolanda i el Vicenç van
acompanyar i preparar els nens en aquesta
jornada dedicada a l’atletisme.

Santa Cecília

E

l dimarts 22 de novembre tota l’escola
va celebrar amb entusiasme el dia de la
música: Santa Cecília.

Aprofitant l’ocasió vam estrenar el
nostre “nou teatre” de l’edifici d’infantil, un
espai muntat entre la Mª José, professora de
música, i l’Anna de Haro, mare de dos alumnes.
Els músics eren nens i nenes de diferents cursos,
i el públic el formaven els seus companys i
mestres. Tot va començar amb un gran
aplaudiment, i després la música va omplir el
teatre durant 45 minuts.
BRAVO ARTISTES!!!

Projecte musical

A

més dels reptes musicals que ja fem des
de fa alguns anys (Cantata de segon,
Cantània), el proper dia 31 de gener en
comencem una altre molt interessant, un
assaig amb el Cor Infantil Sant Cugat. L’activitat
tindrà lloc a l’Escola de Música de Sant Cugat, i a
més de nosaltres estaran també l’escola Catalunya
i l’Europa.
Cap al febrer, i de manera voluntària, els alumnes
que ho desitgin podran formar part d’un cor més
gran, ja que algunes cançons s’interpretaran amb
altres cors d’arreu del món de manera virtual.
El projecte es diu HEAR US-St Cugat 2011. Ja us
n’anirem informant.

NOTÍCIES - Pàgina 7

La feina del cuc Baduc

E

ls alumnes de P-4 d’Educació Infantil,
“els Pops i els Dofins” , van assistir el
dimarts 8 de novembre a una activitat
del Pla de Dinamització escolar
de l’Ajuntament de Sant Cugat anomenada
“El cuc Baduc”.
Van aprendre moltes coses: que hi ha uns cucs
que els agrada menjar-se les fulles seques i els
residus dels aliments, i que després fan caca i les
boletes que treuen serveixen per abonar la terra
i les plantes. I molt important: sempre que veiem
un cuc d’aquests l’hem de respectar perquè faci
bé la seva feina.

Visita a Rukimón

E

ls alumnes de tercer vam anar al
Rukimón i vam fer 6 proves. Una era
posar troncs dalt d’un ruc i aconseguir
que aguantés fins a donar una volta. Una
altra era agafar el ruc i fer-li fer una volta. Hi
havia una prova que consistia a dibuixar un ruc.
La penúltima era raspallar un ruc i tocar-li les
parts del cos amb els ulls tapats. A l’última prova
calia pujar nosaltres solets dalt del ruc.
Vam esmorzar i dinar a les taules. Els senyors es
deien: JONATAN, FLOR, i JOAN. I els rucs es
deien CARRERES, PARIS, LONDON, ASCOTH,
PERICO, MEDUSA.... Vam buscar bolets i també
vam fer joc lliure.
Ens ho vam passar molt bé. I molt important:
tots vam obtenir el Rukicarnet, un carnet que diu
que podem “conduir” rucs.

Recordeu pares i mares:
fem esport tots els DIMARTS,
de 21h a 23h a l’escola.
Apunteu-vos! No cal saber-ne!
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NOTÍCIES

Consell dels Infants

E

ls representants de la nostra escola al
Consell dels Infants de Sant Cugat per al
curs 2011-2012 són Clara Pascual, de
5è, i Mireia Colet, de 6è. L’acte va tenir lloc
el 14 de desembre a la Sala de Plens de
l’Ajuntament i va comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Mercè Conesa, i representants
de tots els partits polítics. Format per 24 nens
de 14 escoles del poble, el Consell té la funció
de transmetre a l’ajuntament l’opinió dels
nens en qüestions concretes. Enguany
l’alcaldessa els ha demanat que ajudin a
dissenyar la programació de la Festa Major
preguntant als seus companys què els
agradaria incorporar, eliminar i millorar.

Inversions de l’AMPA

A

quest curs 2011-2012 l’AMPA invertirà
diners en diverses activitats i materials
per a l’escola. De moment, ja s’han
regalat samarretes d’esport a tots els elumnes
(final del curs passat) i s’han posat a la venda
jerseis amb el nom de l’escola per 9 euros. Una
de les inversions més importants ha estat la
compra de dues pantalles digitals per instal·lar a
les aules. A més, l’AMPA es fa càrrec del cost de
la monitora de l’hort. D’altra banda, cal recordar
que el curs passat la comissió de Compres va
aconseguir uns descomptes força avantatjosos
amb Abacus per als llibres de curs.

Novetats informàtiques

L

’escola l’Olivera, com a centre compromès
amb les noves tecnologies, està ampliant
els seus recursos informàtics. Per aquesta
raó la direcció va demanar una dotació
d’ordinadors portàtils que ara s’utilitzen en
sessions de mig grup. A més, gràcies a la
col·laboració de l’AMPA, ara comptem amb dues
pissarres digitals noves.

L’Anabel ja és mare
La Núria ha marxat

E

l passat mes d’octubre la Núria
Santaulària, coneguda per la seva tasca
a l’aula d’acollida va deixar l’escola.
Tot i que ens sap molt de greu no tenir-la amb
nosaltres, sabem que està realitzant una feina
molt important com a formadora de mestres i
això ens fa molt feliços. Esperem que tingui
molta sort en aquesta nova etapa, i que
sempre porti l’Olivera al seu cor.
MOLTA SORT NÚRIA!!!

C

oincidint
amb el dia de
la Castanyada,
el 31 d’octubre,
l’Anabel, l’anterior
Cap d’Estudis de
l’Olivera, va tenir
el Marc. Tots dos
estan molt bé i
contents, i molt
aviat ens vindran a
visitar a l’escola.

PASSATEMPS
Tom and Tina are twins, and they live at the

On Monday they take a ……….

On Tuesday they watch TV with the………

On Wednesday they eat breakfast with the ……
and the………
On Thursday they ride a ……

On Friday they ……

in the park

with the ……

On Saturday they play football with the….

On Sunday at night they are very tired and they……
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COSES A FER

FLOR PER PENJAR
Una manualitat de Nadal per fer amb la família.
Per Àngels Cantarero
Material necessari:
− 1 cartró del rotllo de cuina
− Tissores
− Cola
− 1 botó
− 1 corda o cinta.

4. Posem cola en el revers del botó i l’enganxem
en el centre de la flor (millor que no sigui cola
de barra).

Passos:
1.Pleguem el rotllo de cuina per la meitat. En
aquest cas hem deixat el color del cartró
original, però tambe podem pintar-lo.

5. Fem un foradet en una de les fulles de la flor i
hi passem una corda o una cinta. La mida de la
corda dependrà d’on vulguis penjar la
flor, d’una prestatgeria, a l’arbre de Nadal, del
sostre…

2. Fem 5 talls d’ 1 cm (aprox.). D’un rotllo
sortiran prou talls per fer 2 flors.
…I JA TENIM UNA BONICA FLOR PER PENJAR

3. Posem cola als 2 costats de cada punta dels 5
cartronets. Els ajuntem per les puntes i
aguantem fort una estoneta. Ho deixem un dia
perquè quedin ben enganxats.

PASSATEMPS
Acudit
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Troba 12 diferències

En Sherlock Holmes i en Watson se’n van de càmping. En Holmes es desperta a les quatre de la
matinada…
− Watson, mira al cel i digues què hi veus
− Veig milions d’estrelles!!!!
− I això, què et diu?
Després de pensar-ho una estona, en Watson respon:
− Astronòmicament, em diu que hi ha milions de
galàxies i potencialment bilions de planetes…
Cronològicament dedueixo que passen deu
minuts de les quatre…Teològicament puc veure que Déu és totpoderós i que som petits i
insignificants…Meteorològicament em diu que
demà tindrem un bon dia… Per cert, a vostè
què l’hi diu, amic meu?
Després d’un curt silenci, en Holmes li espeta:
− …QUE ETS babau, WATSON! Ens han robat la
tenda de campanya!

Resol el sudoku
Quant de temps necessites?

Joc Matemàtic
Resol col·locant + - : x ( )
2

2

2

=

6

3

3

3

=

6

4

4

4

=

6

5

5

5

=

6

6

6

6

=

6

7

7

7

=

6

8

8

8

=

6

9

9

9

=

6

Les solucions a la propera revista

Pàgina 12 -

COL·LABORADORS

www.baliga-balaga.cat

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

