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L’ESTIU JA ÉS AQUÍ

L’Oliver Bellet i la Joana Olivella, els gegantons de L’Olivera.
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NOTÍCIES

Les retallades a l’Olivera
El curs 2012-2013 es veurà afectat per les
retallades posades en marxa pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Aquest és el
resum del document que ha elaborat la
direcció de l'escola.


AUGMENT D’ALUMNES PER AULA: de 25 a 30.



ANUL·LACIÓ DE SUBVENCIONS: s’ha deixat
de fer el taller d’estudi a les tardes, i que
subvencionava el Ministerio de Educación;
això provoca que hi hagi alumnes que
necessiten més atenció dins l’aula.



Per tant, no es podran fer desdoblaments
(classes en petits grups) ni reforços
individuals i col·lectius. Cada hora estarà
coberta per un mestre diferent, si es pot.
En cas que no hi hagi prou mestres, els
alumnes es distribuiran per diferents
aules.

− També s'ha eliminat l’ajut per a activitats,

sortides, colònies, extraescolars, monitors
de menjador i de suport, entre d’altres.
− L'Ajuntament (Agenda 21) ha eliminat el



REDUCCIÓ D’UNA HORA DE REUNIÓ I
AUGMENT D’UNA HORA DE CLASSE: els
mestres disposaran de menys temps per a
reunions de traspàs d’informació entre
mestres, pares, especialistes interns i
externs... Això dificultarà el seguiment
conjunt de cada nen o nena.



SUBSTITUCIONS DE BAIXES DELS MESTRES:
el Departament no substituirà cap mestre/
a que no tingui una baixa superior a 15
dies hàbils, en cas que la baixa sigui menor
a aquest nombre de dies hi haurà d’haver
3 mestres de baixa simultàniament,
perquè ens enviïn 1 substitut en comptes
de 3.

pressupost per al projecte educatiu del
centre, d’hort i de sostenibilitat.
− L’Ajuntament ha comunicat que no hi haurà

Pla d’Obres a les escoles, sinó un
manteniment per arreglar les instal·lacions
que puguin ser perilloses.
− Des del gener la neteja s’inicia quan el

centre està encara en funcionament.


REDUCCIÓ DE BEQUES I AJUTS: un nombre
important de nens i nenes es quedaran
sense rebre l’ajut econòmic per a material
i llibres, menjador i Educació Especial.

REDUCCIÓ DE MESTRES: L’Olivera tindrà
entre 1 i 2 mestres menys i també és
possible que desaparegui o es redueixi l’Aula
d’Acollida (recurs per atendre alumnes
nouvinguts). No es cobrirà el terç de jornada
de l’Educadora de la USEE (recurs per
atendre als alumnes amb necessitats
específiques).

www.baliga-balaga.cat
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Les dues classes de 5è amb els gegantons, davant de l’olivera de l’escola.

El gegantó Oliver Bellet.

JA TENIM GEGANTONS!
Pregó de la Festa de Final de Curs, pels alumnes de 5è.

L

a idea dels gegantons va sorgir per
tenir representants de l’Olivera a les
festes de Sant Cugat i de l’escola. Va
venir la Dolors Serra, una professional
en el món dels gegants i,a través d’un power
point, ens va ensenyar com es construeixen,
amb quin material i de quina manera.

que, en petits grups de voluntaris, nens,
nenes, pares i mares, vam acabar l’Oliver
Bellet i la Joana Olivella.
Gràcies als esforços de l’escola, en aquesta
festa podem gaudir dels nostres gegants.
Esperem que l’Olivera en gaudeixi durant molt
de temps! A gaudir de la festa!

Els de 5è vam escollir les característiques, la
seva història i els seus noms. Al cap d’uns dies,
vam anar per les classes dient que havien de
fer un dibuix dels gegantons i després cada
classe, des de P-3 fins a 6è van votar els que
més els havien agradat. Els dos gegantons amb
més vots van ser els nostres models.
A partir de les indicacions de la Dolors, pel
nostre compte i amb molta ajuda dels
monitors, cada divendres ens posàvem a donar
forma als nostres gegants.
Les últimes setmanes ens vam adonar que
necessitàvem més dies per fer els gegants. Així

Moment en què es descobreixen els gegantons.

www.escola-olivera.org

Pàgina 4 -

NOTÍCIES

Els exalumnes de 6è ens visiten

D

ivendres 18 de maig ens van visitar els
companys que el curs passat van marxar
de l’Olivera. Amb un power point ens van
explicar com han viscut ells el pas de
l’escola a l’institut amb un power point i després
van fer una enquesta amb moltes preguntes sobre
aspectes que canviaran quan comencem l’etapa de
Secundària. Per poder respondre a les seves
preguntes teníem unes cartolines de colors per
donar les nostres opinions.
Hem vist que no tots pensem el mateix sobre el
que ens angoixa o ens espera quan entrem a
l’institut. El que ens han explicat de les seves
vivències durant aquest primer any fora de
l’escola ha anat bé per tenir menys dubtes sobre
el que viurem d’aquí a no gaire temps.
Un cop acabada la conferència hem pogut fer les
preguntes que hem volgut i hem compartit un
berenar tots junts. Ens ha agradat molt aquesta

El 6è actual escoltant la “classe” del 6è antic.

experiència i esperem poder ajudar el proper
curs als companys que faran sisè.
Gràcies a tots els ex alumnes que heu vingut!
Els Alumnes de 6è

Els més grans
de l’escola van passar tres dies
a Torredembarra,
amb visita a Port
Aventura inclosa.

Consell dels Infants

L

a Festa Major 2012 ha incorporat propostes dels nens i
nenes que componen el Consell dels Infants, representants
de les escoles del poble. La Clara Pascual (a la fotografia) i
la Sara Busse, delegades de l’Olivera, han participat al
llarg d’aquest curs a les reunions que s’han organitzat amb
tècnics de l’Ajuntament. El passat 12 de juny van
presentar les propostes a la Sala de Plens, amb la
presència de la tinent d’alcalde i dels diferents partits
polítics. El Mauri Rayo, Cap d’Estudis de l’escola, va serhi: “aquestes iniciatives són importants perquè ensenyen
que cal posar-se d’acord per tirar endavant projectes”.
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7è Premi de Narrativa Infantil

E

l Biel Molist, i el
Carles Torrescasana
van guanyar dos
importants guardons
al Premi de Narrativa
Infantil 2012 que des de fa
set
anys
organitza
l’Ajuntament. El Carles va
guanyar el Primer Premi
(categoria 6è) pel relat
L’Olivera. El Biel va tenir
una Menció Especial a la
categoria de 4rt per la
història El meu amic el llop.

Enguany hi participaven 547
relats de 15 escoles, 14 de
Sant Cugat i una de
Bellaterra. Els guanyadors i
els cinc primers finalistes
van rebre un diploma i van
ser premiats amb un taller
d’escriptura creativa a la
Casa de Cultura.
L’acte d’entrega dels
premis va tenir lloc a la
biblioteca Central Gabriel
Ferrater, el 23 de maig.

Cantània i Cantata de 2n i 5è

Els alumnes de 5è a la sortida de l’Auditori de Barcelona.

L

’Olivera ha tornat a participar a dues
cites musicals molt importants: Cantània
i La Cantata. La primera aplega alumnes
de 5è de diverses escoles públiques de
Catalunya a l’Auditori de Barcelona i l’altra
reuneix nens i nenes de 2n de totes les escoles
públiques de Sant Cugat a l’Auditori municipal.
La mestra de música, Mª José Colàs, va preparar
les cinc classes (els tres 2n i els dos 5è) des de
principi de curs. El resultat ha estat magnífic. La
Cantata 50 milions de segons i la cantània Al ball

L’Auditori de Sant Cugat amb els nens i nenes de 2n.

sense un badall van entusiasmar. Això és el que
els diu la Mª José:
Els nens i les nenes de segon van donar el millor
d’ells mateixos per oferir-nos un espectable
fantàstic el passat dimecres 18 d’abril a
l’Auditori de Sant Cugat. La cantata Al ball sense
un badall va ser un exemple que l’esforç al final
dóna satisfaccions. Ja tenim l’enllaç per poderlos veure al www.cugat.cat. També es pot
comprar el DVD per tenir-lo de record. Felicitats
cantaires! Estic molt orgullosa de tots vosaltres.
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NOTÍCIES

La Pirata de l’Escola

A

Text: una mare de L’Olivera

l’última reunió de l’AMPA, alguns pares i mares comentaven que no se sap ben bé què fa
l’AMPA, qui som o qui pot ser-hi... Jo, que m’hi he implicat 7 anys, tinc una experiència
molt positiva, a part d’ajudar a l’escola I per tant als nostres fills, m’ho he passat “pipa”,
sobretot a la comissió de la biblioteca.

Quan van començar els meus fills estrenaven l’edifici de primària,
estava tot buit, només hi havien taules i cadires per les dues classes
que eren en aquell moment. Un grup de mares vam formar la comissió de biblioteca, donant una mica del nostre temps, vam començar
a recollir llibres donats i l’escola va aconseguir una dotació de material (prestatges, taules, cadires) per part d’Ensenyament...
De mica en mica, i durant uns berenars que organitzàvem les mares
anàvem registrant, etiquetant i folrant els llibres, fins aconseguir els
4.000 (aprox.) que ara tenim.
Però quan vaig gaudir de veritat, va ser a la inauguració el 23 d’abril 2007. Disfressada del pirata
Olivé, vaig donar a cada classe una botella amb un pergamí que explicava com trobar el tresor... els
llibres de la biblioteca. Veient les cares del petits i no tant petits, davant del pirata o buscant el
tresor, per a mi la feina estava pagada.

Premis de l’Esport

Marató per la Pobresa

M

L

és èxits esportius! El passat 25 de maig es va
celebrar, a la plaça de l’Ajuntament, la festa per
fer el lliurament de premis de les competicions
esportives locals 2011-2012. Tots els equips van
pujar a l’escenari per rebre una medalla i els
aplaudiments de familiars i companys. L’equip
d’handbol categoria aleví de la Nostra escola va
quedar segon equip classificat. L’equip aleví de
futbol sala va quedar tercer millor classificat.
Molt bé oliverencs!

es escoles santcugatenques van aportar
1.458,77€ a la Marató de TV3. La iniciativa va
sorgir de la Coordinadora d’AMPAs de Sant Cugat,
a partir de la suggerència de Mònica Utset, mare
de l’Olivera. A la nostra escola es van recollir
270,45 €, la quantitat més alta de les recaptades
a les 6 escoles i l’institut participants: Pi d’en
Xandri, Ferran i Clua, Catalunya, Pins del Vallès,
Turó de Can Mates, Plafa i L’Olivera.

QUÈ HEM FET - Pàgina 7

La Festa de la Primavera

E

l dia 5 de maig vam poder celebrar la 5a
Festa de la Primavera, gaudint d’un dia
assoleiat i d’uns tallers tradicionals com
el de maquillatge, circuit vial, futbol,
cal·ligrafia xinesa, manualitats (màscares,
flors..), “oli-show”, tennis taula i també altres
de nous com retrats, costura, simultània
d’escacs, gimcanes, jocs tradicionals (xarranca,
bitlles, comba, caniques, petanca, castells de
sorra....). Moltes gràcies a tots els col·laboradors
i col·laboradores. Sense vosaltres la nostra festa
no hauria estat possible! Fins l’any vinent!!!
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ENTRE PARES

Enric Òdena i Santi Tintoré
Tots dos col·laboren amb l’AMPA aportant les seves ganes de fer escola. El Santi ha passat sis anys a
l’escola i l’Enric tot just acaba de començar. Aquestes són les seves opinions sobre el funcionament de
l’AMPA i la importància que té per a l’escola.

L’Enric.
-Què t'ha animat a
entrar a la Junta?
La
majoria
dels
membres de la junta
actual són a l’AMPA des
dels inicis de l’escola i
estan fent un gran
esforç per fer de l’Olivera la millor escola possible
per als nostres fills. Pels pares de P3 que entrem és
una gran oportunitat poder beneficiar-nos
d’aquesta experiència i coneixement, i començar a
implicar-nos en el dia a dia de l’escola de forma
gradual.
- Cal la implicació dels pares a l'escola? Per què?
S’ha d’ensenyar mentre s’educa i això passa totes
les hores del dia i tots els dies de l’any. Més enllà
de l’ajuda que els pares podem oferir al centre per
al funcionament diari de l’escola, hi ha una feina
crítica de treball en equip i coordinació amb
l’equip docent i les empreses associades per fer
de l’educació dels nostres fills un treball rodó,
sense entrebancs. La implicació dels pares en
aquest tema és vital: haurem de conviure tot la
vida amb els nostres fills i han de ser persones
integrals per a la família i la societat.
- Què t'agradaria millorar de l'Olivera?
Ara mateix, la prioritat és afrontar les limitacions
pressupostàries i les reduccions de l’equip docent
per minimitzar l’impacte en l’educació dels nostres
fills en la mesura del que sigui possible.
- Com animaries a altres pares a col·laborar
amb les diferents comissions de l'Ampa?
Quants més serem més bona feina podrem fer i
més rica serà les nostra aportació a l’escola. Les
comissions són l’eix central de la labor de l’AMPA
i tothom pot participar-hi d’una manera a d’un
altra: de festes, de comunicació, de solidaritat i
sostenibilitat, de menjador, biblioteca,
escapades, extraescolars i esports...

El Santi.
-Com valores aquests anys a l'AMPA?
Estic satisfet d'haver col·laborat una mica en el
funcionament de l'escola. L'Ampa és molt important
per a l'Olivera i sense la col·laboració dels pares i
mares, moltes coses que donem per fetes no hi
serien, com per exemple el servei de menjador, de
bon dia o les extraescolars. L'Olivera és l'escola de
Sant Cugat a la que es menja millor i de forma més
saludable! D'altra banda em sap greu no haver
pogut fer més coses. M'hagués agradat haver trobat
més temps per participar més activament i per tirar
endavant altres iniciatives.
-De què n’estàs més satisfet i què milloraries?
De l'Olivera m'agrada l'ambient de naturalitat que
es respira, amb gent diversa compartint una
mateixa escola. Trobo molt important la feina
d'integració de persones amb necessitats especials
o amb l'aula d'acollida. És fonamental pels infants
conviure amb la diversitat i això aquí es fa molt bé.
L’Olivera és encara una escola jove. Espero que es
vagi consolidant i creant el seu projecte propi.
També espero que la situació econòmica no
perjudiqui encara més l'obtenció de recursos i que
es puguin tornar a assumir serveis, especialment els
dedicats a la integració de tots el col·lectius.
-Què aconselles a la nova junta?
Que siguin dinàmics, que engresquin la gent a
participar, que s'ho passin bé, que creïn comunitat i
que ajudin i facin costat als mestres.

ENTRE PARES
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122 concursants al Setciències 2012

A

l gimnàs no hi cabia ningú més el vespre
del divendres 11 de maig: 122 persones
(pares, mares i mestres), organitzats en
equips de sis, van participar al
Setciències, el concurs de coneixements generals
que, dirigit per Marc Pascual i Jaume Reverter,
ha arribat a la tercera edició.

van estavellar la seva nau contra el terra o el
sostre. Només tres equips van pujar a l'escenari a
recollir premis: el campió (Olives Mançanilla), el
subcampió (Catacroc) i el guanyador per la cua
(Olives Gaspatxa). Amb l'èxit d'aquesta edició ha
quedat confirmat que el Setciències ha esdevingut
una cita ineludible a l'agenda de l'Olivera.

Diversió, preguntes, tast
de cerveses, música,
mojitos... Els participants
van enfrontar-se a dotze
proves sobre cultura, esports, cinema, gastronomia, geografia, política,
història i televisió. Enguany la prova pràctica va
consistir a construir i fer
volar un avió de pa-per,
una experiència pe-rillosa
tenint en compte que la
majoria de concursants

La Mola pel Camí dels Monjos

D

issabte 19 de maig, un grup de sis
alumnes de P3 i P4 amb les seves
famílies van assolir la Mola, el pic més
alt del Parc de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac (1.104 m).

La ruta seguida es coneix com el Camí dels
Monjos i surt d’un petit pàrquing situat al final
del Camí del Moliner de Matadapera (652m) fins
arribar a un aïllat restaurant que hi ha al costat
del Monestir romànic de Sant Llorenç de Munt.
Després d’una mica més de tres
quilòmetres de pujada, cinccents metres de desnivell, i
tres hores i mitja d’excursió
vora el conegut Cavall Bernat,
l’ascensió va culminar amb un
abundant pícnic per agafar
forces pel camí de tornada.
A mitja tarda, uns pares
satisfets, però cansats van
veure com els seus fills havien
assolit el seu primer cim i
encara tenien ganes de gresca!
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MANUALITATS

Com fer la pasta de sal
La pasta de sal és una massa molt fàcil
d’elaborar amb ingredients que normalment
tenim a casa i que permet fer manualitats amb
els més petits.
Una vegada preparada, es pot conserva uns dies
dins d’un recipient i a la nevera. Quan es treu de
la nevera cal tornar a amassar-la perquè recuperi
l’elasticitat. Es treballa com la plastilina i es
poden confeccionar figures, collarets, polseres…
Ingredients:
 2 gots de farina
 2 gots de sal
 1 got d’aigua
 Vernís (opcional), tèmpera, pintura acrílica.

Barrejar la farina y la sal dins d’un bol. És
important que quedi ben barrejat abans d’afegirhi l’aigua perquè després, quan s’assequi, no
s’esquerdi.
Afegir-hi l’aigua i amassar la pasta una estona.
Posar-hi una mica de tèmpera perquè la massa
tingui color.
Ara ja podem modelar figures: boles, animals,
una planxa per aplicar els motllos de plastilina
que tinguem per casa…
Deixar assecar les peces fins que quedin ben dures.
També es poden ficar al forn una estoneta.
Aplicar el vernís i tornar a deixar assecar. El vernís
ajuda a protegir la peça i a que no perdi color.

PASSATEMPS

- Pàgina 11

Endevinalles per als més petits
Ben cobert sempre i a tot hora amb un ric vestit
de pell. Caça rates dins i fora, li agraden la llet i
el peix.
Ben blanc per fora, rogenc per dins. Un cop que
m'obren, trencat estic.

En el bosc als arbres grimpo,
cercant pinyes per menjar.
Saltirono per les cimes
i,sense ales, puc volar.

No camino mai per terra sinó agafat d'un fil,
caço mosques amb una tela
Papallones i mosquits.

Llibres recomanats
¡EEEEEH!

Londres

Hernán Goñi i
Marcelo Pérez
Editorial Destino
30 Pàgs.
12,95 euros

Editorial GeoPlaneta
95 págs.
9,95 euros

Lucas comença un
viatge amb el seu
pare per recuperar el petó que la mare li ha
llançat i ha marxat volant. Aquesta persecució
tan fantàstica els portarà a descobrir una cova
plena de petons perduts per l’aire. Aquest conte
ha guanyat el 23 Premi Destino Intantil Apel·les
Mestres i serà distribuït de forma gratuïta en 80
hospitals per promoure la lectura entre els nens
hospitalitzats.

Grandes secretos para
pequeños viajeros» es el
subtítulo y el mejor resumen de la nueva
colección infantil de guías «Mi primera Lonely
Planet». Dibujos, fotografías, relatos curiosos y
hechos fascinantes se unen para captar la
atención de los niños sobre algunos destinos
emblemáticos, en concreto grandes ciudades que
apasionan a adultos i a pequeños. Esta guía de
Londres se suma a los títulos Roma, París y Nueva
York ya publicados.
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FESTA DE FINAL DE CURS 2012

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

