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NOTÍCIES

Modificació de les zones escolars

H

a sorgit certa polèmica sobre la nova
regulació de les zones escolars
aprovada recentment pel Consistori
de Sant Cugat, del qual potser molts
n’heu sentit a parlar. Aquesta mesura respon a
l'adequació de la normativa que teníem a Sant
Cugat de set zones escolars davant el decret
de la Generalitat que marca el límit d’aquestes
zones. En principi s’ha dividit el poble en dues
zones escolars. I diem “en principi” perquè
s’està parlant de tornar-ho a modificar i deixar
Sant Cugat en una única zona escolar.
La zonificació és el repartiment que es fa perquè
els nens que comencen l’escolarització a l’escola
pública o concertada, sigui per ser nouvinguts o
per provenir d’una escola privada, puguin escollir
el seu destí. Les set zones que hi havia fins ara
respectaven el principi de proximitat que marca
la llei, encara vigent, que fomentava que tothom
pogués anar a una escola propera al domicili.
El que promou la modificació de la llei és que
tothom pugui escollir el centre on vol
escolaritzar els seus fills, no només per un

criteri de proximitat sinó també per altres
criteris d’ideari o projecte escolar.
L’inconvenient que es pot produir amb aquests
canvis és que, com que tothom pot escollir
qualsevol escola del municipi, famílies que
volen portar els fills a l’escola més propera a
casa seva no puguin fer-ho perquè no els ha
tocat per sorteig, si hi ha molta demanda.
A primera vista, sembla que els més beneficiats
d’aquesta reforma són les escoles concertades,
siguin laïques o confessionals, perquè ja no
tindran limitacions per admetre alumnes de tot el
municipi i omplir vacants, sobretot a l’ESO, que
és quan amplien línies.
Els pares i mares d’alumnes de l’Olivera no ens
hem de preocupar perquè els instituts adscrits
al centre no han variat la zonificació. Per tant,
els que ens toquen a l’Olivera continuen sent
el Leonardo da Vinci i l’Angeleta Ferrer.
Marc Pascual,
President AMPA Escola L’Olivera

www.baliga-balaga.cat

www.escola-olivera.org

NOTÍCIES - Pàgina 3

Èxit de la Setmana de la Ciència

L

a Primera Setmana de la Ciència, del 5 al
9 de març, ha estat tot un èxit. Aquesta
iniciativa promoguda per un grup de
pares vinculats al món de la recerca, va
comptar amb el suport de l'escola i amb una
vintena de pares i mares que es dediquen
professionalment a àrees de la ciència, com la
medicina, la veterinària, la informàtica,
l'enginyeria, l'arquitectura i la biologia.
Cada dia es realitzaven entre 5 i 7 tallers amb
nens de diferents cursos per ensenyar de forma
pràctica i didàctica aspectes de la ciència. En
concret, els nens de P3 i P4 van tenir 2 tallers a
la setmana, P5 3 tallers, de 1er a 4art 4 tallers, i
els de 5e i 6e 1 taller cada dia.
Entre els talleristes també es va comptar amb la
participació d'investigadors que treballen a l’UB,
UAB i al CSIC. Alguns dels tallers van consistir en:
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...
Davant de l'entusiasme demostrat per part dels
alumnes i del professorat, s'intentarà que la
Setmana de la Ciència entri a formar part del
calendari escolar de l'Olivera.

Van sortir notícies a la premsa i la televisió locals.
TV SANT CUGAT:
http://www.youtube.com/watch?v=_dhLQcf9wGs

PREMSA AJUNTAMENT DE SANT CUGAT:
http://premsa.santcugat.cat/?p=4536

RÀDIO SANT CUGAT:
http://www.cugat.cat/noticies/Societat/73518.htm/
la_setmana_de_la_ciencia_desperta_l_interes_per_aquest
a_disciplina_entre_els_alumnes
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ENTREVISTA

L’ecòleg Jordi Martínez-Vilalta

P

rofessor d’Ecologia a la Universitat
Autònoma de Barcelona i investigador del
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (CREAF), ha cedit a la nostra
escola una secció d’una de les oliveres més antigues
de Catalunya com a contribució a la 1a Setmana de
la Ciència. El Jordi hi va participar amb el taller
“Quina edat tenen els arbres del pati de l’escola”
per als nens de 1er i 2on.
A què et dediques?
Combino la recerca amb la docència a la
universitat, sempre en temes relacionats amb
l’ecologia. Estudio com funcionen els arbres i els
boscos, i com aquests es veuen afectats pels
canvis en l’ambient. Per exemple, el procés
d’envelliment dels arbres és molt diferent del
dels animals i les persones, perquè a mida que es
fan grans augmenten el seu tamany. Els arbres
poden arribar a viure molts anys...
Com se sap l'edat d'un arbre i per a què serveix
conèixer-ne l'edat?
L’edat d’un arbre es pot mesurar a partir de
comptar els seus anells de creixement, que són
unes bandes fosques i clares que es formen a la
fusta amb periodicitat normalment anual. Saber
l’edat dels arbres és molt important per poderne estudiar la biologia i, alhora, ens permet tenir
informació sobre coses que van passar fa molts
anys. Aquestes tècniques s’han utilitzat molt per
reconstruir el clima del passat, abans que hi
hagués estacions meteorològiques.
Tenim arbres antics a Catalunya? Cal protegir-los?
A Catalunya tenim arbres molt vells. És possible
que hi hagi arbres vius que tinguin a la vora de
1.000 anys, o fins i tot més. Això és moltíssim,
tot i que encara queda lluny dels 5.000 anys que
tenen els arbres més vells del món. Protegir
aquests arbres és important per molts motius.
Moltes vegades han esdevingut part del patrimoni
sociocultural, com el pi d’en Xandri a Sant Cugat.
A més, representen un patrimoni biològic de
molta vàlua per a la recerca i, com he dit abans,
són una mena d’arxius naturals que ens aporten
informació sobre temps remots dels quals sovint
no tenim altres registres.

Com han evolucionat els boscos a Catalunya?
A Catalunya la superfície ocupada pels boscos ha
augmentat força els darrers cent anys, a causa
de l’abandonament del territori i de la reducció
de l’agricultura. Actualment els boscos ocupen
un terç de la superfície del país. No és fàcil dir si
falten més boscos o si en tenim prou, ja que això
depèn de molts factors. El principal repte que
tenim ara no és millorar la quantitat de bosc,
sino millorar la qualitat del bosc que ja tenim.
Com es pot lluitar contra els incendis?
No és fàcil, ja que vivim en un país on cada estiu
es produeixen condicions que són molt favorables
als focs i que, amb el canvi climàtic, cada
vegada es produiran amb més freqüència. La
gestió del territori és potser el factor més
important en la lluita contra els incendis a llarg
termini, ja que determina la distribució del
combustible (la vegetació) i la facilitat amb la
qual els focs es poden propagar.
Hi ha espècies més resistents al foc?
Sí, però sobretot hi ha espècies que es recuperen
millor que altres després d’un incendi. Tant les
alzines com les oliveres tenen la capacitat de
rebrotar després del foc. Els pins, en canvi, no
rebroten si no es regeneren per germinació.
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Quants anys té l'olivera que has regalat a
l'escola i d'on procedeix?
Procedeix d’un estudi que vam fer fa uns anys
amb companys del CREAF, en el qual es va
estimar l’edat de les oliveres més velles (i
grosses) de Catalunya. Aquestes oliveres es
troben a Ulldecona, a la comarca del Montsià. Els
nostres resultats indiquen que algunes d’aquestes
oliveres tindrien al voltant de 700 anys d’edat.
En concret, la mostra que hem cedit a l’escola
correspon a una secció sencera d’un individu
d’uns 250 anys d’edat. Un olivera joveneta, vaja.

alumnes a la universitat. No va ser fàcil però espero
haver-ho aconseguit, encara que només sigui una
miqueta...

Què et va semblar la Nostra Setmana de la Ciència?
És una gran manera d’apropar la ciència i els
científics a l’escola primària. Per a mi
personalment va suposar un repte, ja que tot i
que em dedico a ensenyar, els alumnes que tinc
a la universitat són molt diferents als que vaig
tenir a l’Olivera. Em va obligar a pensar quins
eren els aspectes realment importants de la
feina que faig i a buscar maneres de fer-me
entendre que no requerissin el bagatge que tenen els

Una nena compta els anells d’un tronc.

Què opinen els més grans de la ciència?
Hem volgut saber què pensen els alumnes de 6è
de la ciència després d’haver-la experimentat
ells mateixos durant la setmana de la ciència i,
sobretot, pel què han après tots aquests anys a
través de l’assignatura de medi.

als planetes…”
“La ciència ha aconseguit fer més fàcil les
nostres vides”
“Gràcies a ella s’han inventat molts
medicaments”
“Sense la ciència no podríem viure”

Què significa per a tu la ciència?
“Descobrir i inventar coses noves”
“La ciència és l’estudi de tot allò que ens
envolta”
“Significa estudi i creació de coses noves, trobar
fenòmens mai vistos”
“Per a mi significa coses fantàstiques: es poden
transformar unes coses en altres”
“Significa inventar coses. Per poder evolucionar
el món que està davant de nosaltres”
“Fins que no vaig fer el taller no vaig saber que
m’envoltaven tantes coses creades per la
ciència”
“La ciència és anar provant diferents coses i
trobar-ne de noves. Fer experiments, anar
descobrint de la història, del món, si hi ha vida

Per què és important?
“Sí, perquè així sabem el significat de tot”
“Ajuda a descobrir coses que encara no sabem”
“Ens dóna una oportunitat per poder aprendre”
“Sí, perquè la ciència ha fet avenços que
utilitzem”
“Perquè la medicina és artificial, o sigui, que
està feta pels científics, i sense la medicina ens
posaríem més malats”
“Perquè hi ha coses de les que hauríem de saber
com funcionen, com es fan…”
“Gràcies a la ciència s’han pogut descobrir i
inventar coses noves com ara la bombeta, la llei
de la gravetat…”
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ESPORT

Pòdium al Campionat de Natació Escolar

D

os pòdiums van aconseguir els nostres
participants al Campionat de Natació
Escolar 2012: els germans Oleg i Gleb
Klementiev van guanyar, respectivament, medalla de bronze i plata en braça en
categoria prebenjamí i benjamí. Aquesta 13a
edició va disputar-se el dia 12 de rebrer a la
piscina municipal de Sant Cugat. Hi van
participar 35 alumnes de l’Olivera de totes les
categories. Un grup de pares i mares va
organitzar els nens als vestidors i a la piscina.

Gleb Klementiev, 2n en braça.

Laia Moran guanya les 5 Milles de Valldoreix

E

l passat 18 de març va tenir lloc la 9ª
edició de les 5 Milles Femenines de
Valldoreix, una cita esportiva clàssica a
la nostra ciutat i on van competir 12
atletes de l’Olivera en les categories benjamí i
al.leví. La Laia Moran Català, de 3r, va guanyar
el primer premi en la prova d’1 quilòmetre de la
categoria benjamí. L’Abril Beltran Ribas, de 2n,
va compartir el tercer premi, en la mateixa
prova amb una altra atleta per haver entrat quasi
a la vegada (només algunes mil.lèsimes de
diferència). La nostra mestra d’Educació Física,
Yolanda Civit, va aconseguir la tercera posició
en la prova de les 5 milles de la categoria
veteranes 1. I felicitar a les mares que hi van
participar, aconseguint algunes d’elles, molt
bones marques. Enhorabona a totes!

La Laia va pujar al lloc més alt del pòdium.
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Consell de delegats

El Consell de Delegats el formen els delegats de l’escola des de 1r fins a 6è, més el Cap d’Estudis de
l’escola. Es reuneixen un cop al mes per tractar temes de l’escola, propostes dels alumnes per millorar
la nostra escola.

Sortida a la Pedrera de Barcelona

D

illuns 23 de gener, els cursos de 5è i 6è
vam anar d’excursió a la Pedrera.
Aquesta excursió es va fer com a
cloenda del projecte interdisciplinar
d’enguany que era “L’arquitectura emblemàtica
del món”.
En arribar, ens esperaven dos guies per explicarnos la història de l’edifici. Primer van fer una
breu explicació de la vida quotidiana de l’època
en què es va construir la Casa Milà i també sobre
la vida de la Sra. Roser Segimón, que va ser qui
va encarregar a Gaudí el projecte.

observar els trets característics de l’arquitectura
de Gaudí.
Després, vam anar baixant, primer a les golfes
(a m b
unes
m a quetes
del
pr ojec te
impressionants), després als pisos que es podien
visitar (amb els mobles, roba, estris i joguines de
l’època), i finalment al pati interior (per les
escales de cargol amb plantes) on havia
començat la visita.
Ens va agradar molt perquè és una casa molt
diferent a les d’ara i també ens va fer gràcia tot
el que ens va explicar de la Sra. Roser.

A continuació ens vam separar, vam pujar moltes
escales (vuit pisos!!) i, un cop a la terrassa, vam

Activitats Sant Jordi
 Exposició de Princeses i Sant Jordi: del 16 al

20 d’abril. L’últim dia per entregar els
treballs es el 16. Els pares podran veure la
mostra el dia 20 a les 16.30h.
 Contes d’Arreu del Món: la setmana del 16 al

20 d’abril tota l’escola escoltarà històries de
diferents cultures del planeta.
 IV Jocs Florals: l’escola premiarà els millors

treballs de cada curs.
 Venda de roses a càrrec dels alumnes de 6è.
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Projecte Leonardo Da Vinci
Els alumnes de 4rt vam fer un projecte al principi
del 2n trimestre de Leonardo da Vinci. En aquest
projecte vam organitzar-nos en grups de 3, 4 i 5,
per fer un invent cadascun. A més, vam fer 4
tallers: mesurar-nos fins al melic, multiplicar la
mida per un número secret i veure com ens
donava la nostra alçada; dibuixar un ermini (un
animal carnívor petit i de cua llarga), enganxar-hi
farina com si fos el pèl blanc I després botons per
fer els ulls; el tercer taller va consistir a pintar
amb suc de llimona un codi secret; I el quart,
pintar amb aliments un quadre de Leonardo da
Vinci. Per últim,cada grup va presentar un tema
de Leonardo en Power Point.

Posem-nos al seu lloc
L’alumnat de 6è A hem treballat un projecte
sobre diferents discapacitats i les persones
discapacitades. El germà d’en Martí treballa a
ASDI (Associació Pro Disminuïts Psíquics i Físics) i
ens va facilitar una visita al centre.
En arribar ens van donar un paper a cada
alumne/a on posava la discapacitat que
simularíem durant tota l’estona que durava la
visita. Un grup van ser discapacitats motrius
(tenien alguna part del cos immobilitzada), altres
cecs (portaven una bena als ulls), altres sordmuts
(portaven uns taps a les orelles i no es podien
comunicar amb la paraula), altres amb severa
paràlisi cerebral (necessitaven cadira de rodes i
havien de simular bona part del cos immobilitzat,
no podien parlar, etc.). Alguns vam sentir
frustració i incomoditat, ja que estem molt
acostumats al nostre cos i a les nostres
capacitats.
La primera activitat que ens tenien organitzada
va ser l’esmorzar compartit amb les persones que
assisteixen al centre. Normalment els dimarts fan
cuina i dimecres venen el que han fet. Aquí vam
trobar les primeres dificultats, ens havíem
d’ajudar uns als altres per escollir el que volíem,
per pagar i per menjar. Vam iniciar el contacte
amb les persones del centre. Veure’ls ens va
impactar i no sabíem com tractar-los. Hi ha
persones amb síndrome de Down, amb paràlisi
cerebral, amb autisme i amb altres discapacitats.

Els professionals que hi treballen ens van ajudar
a relacionar-nos amb aquestes persones.
Després de l’esmorzar, ens havien organitzat jocs
i altres activitats amb les persones amb més
facilitat de relació i ganes de comunicar-se amb
nosaltres. Ens va sorprendre saber que una noia
amb paràlisi ha escrit llibres i fa conferències.
Ens va sorprendre l’amabilitat d’en Vicenç, un
noi amb síndrome de Down molt carinyós, que
ens va ensenyar la seva pàgina del Facebook i
fotos de la família i la nòvia. Vam veure també
com s’adapten jocs per persones amb poca força
a les mans i que es comuniquen amb la mirada.
Les persones que treballen a ASDI ens van
ensenyar les instal·lacions del centre, com
treballen, què fan a informàtica, a la sala de
relaxació, etc. i al mateix temps atenien a les
persones discapacitades amb molta tranquil·litat.
Hem après que és molt difícil conviure amb gent
discapacitada, però sabem que els seus
sentiments són els mateixos que els nostres
(alegria, tristesa, estimació, nerviosisme,
emoció). Amb la sortida a ASDI ens vam posar en
el lloc d’aquestes persones i vam veure com les
tracten els professionals. Ha estat una gran
experiència per a tota la classe.
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Ampa Escapada a la ciutat de Girona

G

irona va ser el destí de la primera Ampa
Escapada de l’any, el diumenge 18 de març.
Sota un sol radiant de primavera, l'artista
Enric Beltran (pintor) ens va fer de guia i
narrador de llegendes gironines. El passeig va
començar a l’estàtua de la Lleona, on la llegenda diu
"si a Girona vols tornar, un petó al cul li hauràs de
donar". Tot seguit vam anar enfilant els carrerons
estrets del call jueu, que encara conserva racons i
passatges plens d’història en els seus murs centenaris.
A la plaça del Apòstols, vam veure la catedral de
Girona (d’estil barroc). Després de vorejar el
temple, vam arribar a un altre racó especial: la
bruixa de pedra que hi ha al costat de la torre de
Carlemany, la part més vella de la catedral. A
continuació vam pujar dalt de la muralla i la vam
resseguir fins a la vora del riu Onyar. Vam creuar
el pont de les Peixateres, fet de ferro i d’estil

molt semblant a la torre Eiffel de París perquè
resulta que l'arquitecte d’aquest pont de Girona
va ser el mateix Auguste Eiffel. El nostre passeig
va acabar amb un pícnic a la Font del Ferro.
Alfons Bornal

El viatge per mar dels Garriga

D

es que vam
com ençar
l’aventura
al juliol de
l’any passat,
hem seguit el ritme i
el rumb que el temps
i les circumstàncies
ens han marcat. La
primera escala van
ser les Balears, on ens
vam quedar tot l’estiu.
A l’octubre vam sortir
rumb al sud de Sardenya, l’Isola di San Pietro. A
Carloforte vam conèixer una família francesa amb dos
nens i vam retrobar una parella americana que havíem
conegut a Mallorca. Després, cap a Sicília, Isola de
Marettimo, Isola di Favignana i Sciacca, on vam passar
una temporada. A Itàlia la gent és encantadora.
L’hivern el teníem al damunt i les tempestes no ens
deixaven sortir a navegar. Un vaixell australià amb una
parella que venia de Turquia, ens va comentar que no
era bona idea anar cap a Grècia. El millor era anar a
Tuníssia on el temps era millor. La revolució que havia
començat a primers del 2011 ens va fer dubtar, però
després d’informar-nos bé vam decidir anar-hi. I aquí

és on som. Portem més de tres mesos al port de
Monastir. Aquí hem trobat molts navegants esperant el
bon temps, sobretot francesos, però també alemanys,
australians, anglesos, austríacs i italians. Hi ha qui està
fent la volta al món, jubilats que tenen aquí el vaixell
per passar l’hivern, i també qui, com nosaltres, sols té
un any i al juliol ha de tornar a la feina.
Hi ha 9 nens, 2 són anglesos i la resta són francesos.
Com el David, ells també fan escola al matí. Amb ells
en David ha compartit molts jocs. Fer nous amics i
veure altres maneres de viure i de pensar és el millor
d’aquest viatge. Tuníssia es un país molt interessant.
Ens va costar acostumar-nos al setge dels venedors,
però ara ens hi trobem molt bé. Tenim pensat sortir
a primers d’abril rumb a Lampedusa i després, a
Malta, Sicília, Sardenya, Balears i Barcelona!

L’anfiteatre romà d’El Djem, a Tuníssia
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CUINA AMB NENS

Com preparar un Ou de Pàsqua
Pastisseria Chocolat. Carrer Prim, 173. Badalona

1. Fondre la xocolata

4. Girar del revès el motlle per deixar caure
l'excedent de xocolata.

2. Estirar sobre taula amb la finalitat de baixar la
temperatura (entre 28 a 31ºC).

5. Posar els motlles en una safata amb paper de
forn o plàstic. Deixar-los dins la nevera fins
que la xocolata es refredi i acabi de
cristal·litzar.

6. Retirar les peces del motlle i unir amb el
mètode de planxar: escalfar una safata plana
al bany maria; col·locar una de les peces de
xocolata cap per avall sobre la safata; quan
comenci a fondre’s, unir amb l’altra peça de
l’ou.
7. Posem dempeus la peça sobre una base de
xocolata i presentem.

3. Omplir el motlle de PVC, en aquest cas un ou
de Pasqua amb un buit en el mig.

PASSATEMPS
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Humor i Endevinalles


La professora pregunta: digues una paraula que tingui la lletra C.
Un nen li respon: OU.
-On és la lletra C?, li diu la mestra.
-A la CLARA.



El pitjor que li pot passar a un calb?
Caure per un barranc i salvar-se per un pèl.



El pitjor que pot passar-li a una funerària?
Que el negoci sembli mort.



El pitjor que li pot passar a un ós panda?
Que a les fotos a color surti en blanc i negre.



El pitjor d’un astronauta?
Apropar-se a les estrelles i no poder-los
demanar un autògraf.



El pitjor d’un mandrós? Llevar-se més
d’hora per estar més temps sense fer res.



Quin és l’animal més antic del món?
La vaca, perquè és en blanc i negre.

Sopa de lletres
TUCÁN—SAPO—OSO—LORO—JIRAFA—HIENA—CAMELLO
JAGUAR—ELEFANTE—LEÓN—TIGRE—MONO

Enigmes del Màrius Serra:
1.Poso el cul lluny de l’aigua (3 lletres)
2.Magnicidi sense brillantor (3 lletres)
3.Enverino l’aigua (7 lletres)
4.Telefoni mentre explica una recepta (6 lletres)
Respostes: 1.sec 2.mat 3.liquido 4. truqui

Endevinalla:
Com travessaries un riu amb una barca si tens un
llop, una ovella i una caixa d’enciams? Per resoldre-ho, hauràs de tenir en compte que: el llop
pot menjar-se l’ovella i l’ovella, els enciams.
Només pots portar un dels tres en cada viatge.
Solució: Primer portes l’ovella. Tornes i agafes el llop. Quan arribes a la riba on hi ha l’ovella, la puges a la barca i hi deixes el
llop. Vas a buscar la caixa d’enciams i tornes a deixar l’ovella a
l’altra riba. Trasllades la caixa d’enciams i la deixes amb el llop.
Per últim vas a buscar l’ovella i et reuneixes amb el llop i els enciams.

Troba les diferències
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