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La Setmana de la Ciència

I MOLTS ALTRES TEMES:

· Nou projecte de l’escola.
· Protagonistes de la Setmana de la Ciència.
· Entrevista a Pere Renom.
· Experiments de la Setmana de la Ciència.
· Llibres per a Sant Jordi.
· Les 5 Milles Femenines de Valldoreix.
· L’aquari de la classe dels camaleons.
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NOTÍCIES

Portes Obertes i preinscripcions
El passat 7 de març es va celebrar la jornada de portes obertes de
l’escola on es presentava el centre i el Projecte Educatiu de Centre a totes
les famílies interessades en matricular als seus fills i filles a l’escola.
La jornada va ser tot un èxit i vam poder comptar amb més de 250
persones. Un cop finalitzat el període de preinscripció pel curs 20142015 podem constatar que la rebuda d’aquesta jornada per part de les
famílies va ser molt positiva ja que hem tingut un nombre molt elevat
de preinscripcions al centre.
Un cop més, veiem que el Projecte del nostre Centre és ferm, atractiu i proper, i ens dóna energies per continuar treballant plegats i amb
il·lusió.
La Direcció

Judith Pinó renova com a directora per a 4 anys més
Darrere dels grans projectes, hi ha d’haver grans lideratges i l’escola l’Olivera n’és un bon exemple.
L’any 2004 l’Olivera va començar a caminar com la desena escola pública de Sant Cugat i molt ha plogut
des de llavors. S’ha fet molta feina, però encara queden molts reptes per endavant. L’educació dels nostres
infants és com una recepta de cuina complexa on hi ha molts ingredients bàsics que no poden faltar. Un d’ells
és l’acció del director de l’escola, una peça clau que uneix professorat, alumnes, personal administratiu i de
serveis, mares i pares, i garanteix el correcte funcionament de l’escola.
El dijous dia 6 de març va tenir lloc la convocatòria de la comissió de selecció del nou director de l’Escola
l’Olivera, format per membres del Consell Escolar, la inspectora de zona del Departament d’Educació, i la
directora d’un altre centre de Sant Cugat, com a secretària.
La Judith Pinó va ser renovada com a directora del centre per un període de quatre anys més. El seu projecte de centre va tenir una gran acceptació entre la comissió i la seva engrescadora proposta, que manté
l’actual equip directiu, pivota sobre dos pilars bàsics: la millora dels resultats educatius i la millora de la
cohesió social.
Des d’aquí, volem donar l’enhorabona a la Judith i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa que viurem
plegats.

Un èxit rotund gràcies a tots!
Allò que s’aprèn més sòlidament i es recorda millor, és allò que s’aprèn per si mateix; aquesta frase memorable d’Immanuele Kant, filòsof i tambè científic, defineix perfectament el que ha succeït a la nostra escola
durant aquesta 3ª edició de la Setmana de la Ciència. Un èxit rotund on la curiositat dels nens i nenes i
l’esforç comú entre mares, pares, mestres, monitors i voluntaris s’ha vist unida en una gran festa on el
bosc mediterrani ha estat l’excusa per gaudir de la ciència.
Una setmana que ha mobilitzat gairebé un centenar de persones i diverses entitats a través d’un fantàstic
vestíbul i més d’una trentena de tallers i que deixa, de ben segur, imatges i vivències que perduraran molt
de temps a la memòria de petits i grans.
La Setmana de la Ciència és una gran iniciativa i un gran orgull per a la nostra escola i des d’aquí vull
agrair a tothom que ha participat i l’ha fet possible un any més, moltes gràcies a tots!
Enric Òdena. President de l’AMPA
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NOTÍCIES - SETMANA DE LA CIÈNCIA

Setmana de la Ciència de l’Olivera
El vestíbul de l’escola es va convertir en un bosc mediterrani
i un submarí va ocupar el porxo del pati en aquesta tercera edició.
Com es veu el fons del mar dins d’un submarí? Com podem saber l’edat
d’un arbre? Com funciona el cor? Els alumnes de l’escola s’han fet aquestes
i moltes altres preguntes durant la 3ª Setmana de la Ciència, que va
Al llarg de la setmana es van programar
tenir lloc del 24 al 28 de març. En total es van organitzar 35 tallers de
un 35 tallers experimentals i xerrades
temàtiques tan variades com l’ecologia, la microbiologia, la medicina,
divulgatives sobre temàtiques tan val’astronomia, la química, la genètica, l’arquitectura o la biodiversitat
marina. Un munt d’activitats i experiments, en definitiva, que volien riades com l’ecologia, la microbiologia,
despertar l’interès dels alumnes per aprendre coses noves a través la medicina, l’astronomia, la química, la
prehistòria, la genètica, l’arquitectura
de mètodes científics.
Enguany el centre d’interès de la Setmana de la Ciència ha estat “el i la biodiversitat marina.

Bosc Mediterrani”. El vestíbul de l’escola es va decorar amb diversos
mòduls que explicaven les principals característiques d’aquest tipus
de bosc i es van fer tallers sobre la fauna del sòl, les xarxes tròfiques o les
adaptacions de les plantes a la sequera. A través d’aquest centre d’interès
també es volia conscienciar els alumnes sobre la manca d’aigua i el perill dels
incendis forestals.
La Setmana de la Ciència està organitzada per famílies d’alumnes juntament
amb l’escola i, enguany, ha quedat integrada dins del Projecte EduEls tallers són impartits per mares i
catiu de Centre (PEC). Els tallers s’han pogut dur a terme gràcies a la
pares de l’escola dedicats a la recerca
col·laboració de professors universitaris, investigadors i professionals
i la docència universitària, mestres de
amb formació científica, la gran majoria mares i pares de l’escola. Concretament s’ha comptat amb la participació de la Universitat Autònoma l’escola i també per investigadors de
de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de la UAB, la UB, el CREAF, l’ICM-CSIC i l’IQSRecerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l‘Institut de URL. L’objectiu d’aquesta iniciativa és
Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l’Institut Químic de Sarrià (IQS-URL). acostar la recerca científica als 450
També van venir a fer xerrades el divulgador científic i reporter del alumnes de L’Olivera.
programa de TV3 “QuèQuiCom”, Pere Renom, i el participant de la
regata mundial sense escales Barcelona WorldRace, Cali Sanmartí.
¡Moltes gràcies a tots i a totes per fer possible la Setmana de la Ciència a
L’Olivera!
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Protagonistes de la Setmana de la Ciència
Martí Rius. Pare de l’escola. Va dirigir el taller de llum.
- Quant fa que col·labores a la Setmana de
la Ciència?
És el tercer any ja. I cada any m’ho passo més
bé afegint alguna cosa més al taller.
- A què et dediques?
Treballo al centre que Hewlett-Packard té prop
de l’escola, on dissenyem impressores de gran
format per a tot el món.
- Quin taller has fet?
La construcció d’una càmera obscura, que és la versió més simple possible d’una càmera fotogràfica.
- Per què has escollit aquest taller?
Perquè en certa manera està relacionat amb la meva feina, on treballem amb imatges.
- Què t’ha semblat l’experiència?
Fantàstica! Només cal veure la cara dels nens i nenes quan veuen la imatge projectada dins de la càmera.
- Com ha estat l’actitud dels nens i nenes?
Participen molt! I crec que estan contents d’entendre com funciona un aparell tan habitual com una càmera
de fer fotos.

Flora Castellet, mestra de 2n.

- Quin taller vas fer, en què consistia i per a quin
curs?
Vaig fer un taller sobre l’ADN i com, d’una manera
casolana, es pot obtenir el de la maduixa. Consistia en
un Power, on s’explicaven les idees principals i bàsiques sobre l’ADN, i una pràctica on el resultat final era
l’obtenció de l’ADN de la maduixa. El material necessari
eren les maduixes, aigua, alcohol, rentavaixelles, sal,
un filtre, un got i un objecte per remenar. Aquest taller
estava destinat als alumnes de quart de primària.
- Què aporta la Setmana de la Ciència al curs escolar?
És també útil per als més petits de l’escola?
Principalment aporta el contacte amb les famílies, la
manera pràctica i vivencial de treballar la ciència i la
fomentació de l’aprenentatge científic. Es útil per a tots els alumnes de l’escola, ja que aquests principis
esmentats són vàlids per a qualsevol edat; només s’ha de tenir en compte que els tallers siguin adequats a
les capacitats dels alumnes a qui van adreçats i que parteixin dels seus interessos i necessitats.
- Com viuen els nens aquesta setmana?
Amb moltes ganes d’aprendre coses noves, interès, motivació i expectativa.
- Es podria organitzar una setmana semblant dedicada a alguna altra matèria?
Crec que primer és necessari consolidar aquesta, regular-la amb els aprenentatges fets. Més endavant, i
segons sigui el projecte de Direcció i de Centre, podria ser interessant obrir-ho a tallers que puguin fer altres
tipologies de famílies, com alguns adreçats a l’art, o a habilitats més de tipus casolà, que no caldria que
fossin centrats en una setmana, podrien realitzar-se en una jornada determinada.
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Guillem Pascual, 5èB.

- Quins tallers has fet?
La glucèmia, la cambra fosca, la visita al submarí,
l’experiment de química, la cadena tròfica, un de fòssils
prehistòrics i la xerrada del regatista Cali Sanmartí
- Quin et va agradar més?
Em va agradar molt l’experiment de química perquè no
havia vist mai canviar el color del foc. El de la cadena
tròfica em va ensenyar que tots els animals i plantes
són importants. I la xerrada amb el Cali Sanmartí va
ser com veure una pel·lícula.
- És molt diferent un taller d’una classe de ciència
normal?
Sí, perquè t’ensenyen coses diferents i et diverteixes. A més no tens deures.

Eduard Pla (Barcelona, 1974) és llicenciat en Ciències Ambientals i

doctor en Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des
de 2002 treballa com a investigador al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) estudiant els efectes del canvi climàtic sobre
els ecosistemes forestals. Ha combinat la recerca amb la docència, com
a professor associat, a les llicenciatures de Biologia, Ciències Ambientals
i Biotecnologia de la UAB i la UB.
-Què t’ha semblat l’experiència?
M’ha semblat una iniciativa molt encertada de cara a apropar la ciència
als infants i, alhora, apropar la realitat escolar d’avui als investigadors i
científics. Vull dir, que és un intercanvi en moltes direccions.
-Com ha estat l’actitud dels nens i nenes?
Molt positiva i receptiva. Els he trobat molt motivats. Els infants són molt curiosos i, a més, tenen un bagatge personal i de grup a nivell científic que cal aprofitar. A ells sovint ja els sonen coses i conceptes
científics. És una informació de base que cal aprofitar perquè es facin preguntes.
-T’ha costat fer-te entendre amb nens de primària?
Cap problema. Crec que una manera atractiva de fer arribar els coneixements a aquestes edats és a través de
l’experimentació i el joc. Quan això és possible, aleshores estan molt receptius a entendre i aprendre.
-Què respons quan et diuen que la ciència és avorrida o massa difícil d’entendre?
El motor de la ciència és la curiositat i això mai pot ser avorrit. El que sí que és cert és que per respondre determinades preguntes i disposar de resultats, cal un esforç, una constància i disciplina. Cal certa
perspectiva. Per arribar a fer el cim, primer has de pujar-hi i això, com en totes les coses d’aquesta vida,
demana esforç.
-L’ecologia és encara una assignatura pendent a les aules?
Crec que coneixements que provenen o estan relacionats amb l’ecologia cada cop els tenim més integrats a
l’educació, potser de forma transversal i a vegades sense saber-ho. L’ecologia, ve del grec “oikos” (casa) i “logia” (estudi), és a dir, s’ocupa de tot allò que ens ajuda a entendre com funciona la nostra casa, el Planeta.
-Està en perill el bosc mediterrani? Què podem fer per protegir-lo?
El bosc mediterrani, a casa nostra, afronta dos reptes importants: l’un són els incendis forestals i l’altre, que
hi està relacionat, és el canvi climàtic. Els científics anem avançant a l’hora d’entendre aquests fenòmens.
Com a societat, ens toca destinar esforços i recursos per gestionar els nostres boscos, el nostre territori,
i prevenir o reduir molts d’aquests impactes.
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ENTREVISTA

Entrevista a Pere Renom
El divulgador científic i reporter del programa del Canal 33 “QuèQuiCom”, Pere Renom (1972), va venir
a l’escola per fer una xerrada als nens i nenes de 6è en el marc de la Setmana de la Ciència. Els alumnes li
van preparar la següent entrevista:
- Per què volies ser reporter?
La vida m’hi va portar a ser-ho. Volia fer un programa de ciència, em van agafar i la feina era de reporter. És
divertit: pots fer coses que t’agraden i explicar-les a la gent. Si t’agrada fer coses i t’agrada explicar-les, doncs
ideal ser reporter.
- Quant trigueu en gravar un programa?
Per fer un reportatge de mitja hora triguem un mes. Les dues primeres setmanes ens serveixen per estudiar i
fer el guió; la tercera per gravar el reportatge i la quarta per muntar-lo.
- Com busqueu tota la informació?
Connectant-nos a internet, parlant amb els especialistes i llegint molts articles i llibres.
- Quin ha estat el reportatge que més t’ha agradat?
És difícil de respondre perquè n’he fet 82 o 83. Però n’hi ha alguns que me’n recordo especialment, com per
exemple aquell que vaig explicar què és una Marató o com vaig travessar nedant l’estret de Gibraltar. També
un que vam titular “Aprendre a escriure” en què vam fer un seguiment durant 7 mesos a la meva filla Gal·la per
veure com s’iniciava en l’escriptura.
- I el que més t’ha costat de resoldre?
El de l’àtom. Vam anar a un accelerador de partícules que hi ha a Suïssa, el CERN, i era molt difícil d’entendre
i d’explicar-ho per televisió. El problema és que quan fas televisió les coses s’han de veure i si no es veuen,
com és el cas de l’àtom, ¿com s’expliquen?
- Per què saps tantes coses sobre comunicació científica?
¡Tampoc et pensis que en sé tantes! Però el que faig és estudiar, estic tot el dia estudiant. Quan he de gravar
un reportatge llegeixo molts articles, parlo amb especialistes, em connecto a internet...
- En què t’has inspirat per treballar en l’àmbit científic?
En l’àmbit científic, per exemple el Ramon Margalef. En la divulgació científica sobretot m’han inspirat Jacques
Cousteau, Carl Sagan, Félix Rodríguez de la Fuente i David Attenborough.
- Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Que estic tot el dia aprenent. El cervell està tota l’estona treballant, treballant, treballant... m’agrada molt.
- Quina altra feina t’hagués agradat fer si no fossis reporter?
Jo abans de ser reporter vaig estudiar biologia. M’agrada molt i de petit sempre deia que volia fer “la carrera dels
animals”. Per això dedicar-me a qualsevol cosa de la biologia m’agradaria, especialment de la biologia marina.
- Què et sembla la iniciativa de l’escola d’organitzar una “Setmana de la Ciència”?
He quedat francament sorprès de la quantitat d’activitats i de la qualitat d’aquestes activitats. No m’estranyaria que si
continueu així aquesta escola acabi sent un proveïdor net de vocacions científiques a la societat. Enhorabona.
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EXPERIMENTS

Una càmera fosca d’estar per casa
Taller de la Setmana de la Ciència per a 5è.
1) En una capsa de sabates, fer un petit forat (d’un centímetre
de costat) a cadascuna de les cares dels extrems.
2) Un dels forats es tapa amb un tros de paper d’alumini.
En aquest tros (coincidint amb el forat de la capsa) s’hi fa un
petit forat amb una agulla de cap.
3) Dins de la capsa, a uns 8 cm del foradet anterior, s’hi enganxa una pantalla feta amb paper vegetal, on s’hi projectarà
la imatge que entra pel forat.
4) Es tapa la capsa, s’orienta cap una finestra o motiu ben
contrastat, i s’observa la imatge a través del forat que queda destapat.

Dissolucions
Taller de la Setmana de la Ciència per a P5.
El primer experiment realitzat va ser “Difusió de color en la
llet”. Consistia en posar una mica de llet en un plat fons; després,
els alumnes afegien quatre gotetes de pintura verda, groga,
vermella i blava sobre la llet, ben separades unes de les altres,
sense remoure la llet. A continuació, un altre voluntari va posar-se
una gota de sabó de rentavaixelles al dit i va tocar el centre del
plat. Esperàvem que les taques de pintura es desplacessin cap
als costats, però calia haver-ho fet amb colorants alimentaris o
amb pintura menys greixosa... De totes maneres, van remenar
fins a obtenir una mescla de color ben estrafolari...
El segon era “Canvis de color amb el suc de la col lombarda”. Van posar el suc de la col preparat
(de color lila) dins d’un got. Als altres vasos hi van posar suc de llimona (groc), vinagre blanc (marronet)
i aigua amb bicarbonat (blanquinós). Van comprovar com canviaven els colors en afegir el suc de la col
lombarda: la llimona es tornava rosa, el vinagre, vermell i el bicarbonat amb aigua, blau turquesa. Van
diferenciar els àcids de les bases a partir d’un indicador natural (col lombarda). Van quedar meravellats! Van demanar de barrejar el got del suc de llimona i del vinagre amb el de l’aigua amb bicarbonat
i els va sortir com una font de bombolles (semblant al volcà que havien dut a terme uns dies abans).
Per a l’experiment “Bombolles al bicarbonat” havien de veure què passava quan hi tiraven una culleradeta de bicarbonat als gots que havíem preparat: un amb aigua, un amb suc de llimona, un amb
vinagre i l’últim amb llet. No canviava el color, sinó que al suc de la llimona i al vinagre hi sortien moltes
bombolles. I, esclar, després van voler continuar barrejant tots els líquids dels vasos per si es produïa
alguna explosió...
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NOTÍCIES- ESCOLA

L’aquari dels Camaleons
La família de la classe dels camaleons (USEE) farem
un treball de l’aquari. Serà un aquari d’aigua freda i
dolça. Primer hem tirat sorra i després hem tirat tota
l’aigua a poc a poc. La propera setmana posarem el
filtre perquè netegi l’aigua bruta. Quan ja tinguem el filtre,
comprarem peixos. Haurem de cuidar molt bé els peixos.
Aprendrem quan els hem de donar el menjar, quin menjar
els donarem i com haurem de cuidar l’aquari.
Tots tenim moltes ganes de comprar els peixos i tenir
l’aquari preparat!

Treballem la interculturalitat a P4
Al segon trimestre de P4 treballem la Interculturalitat, tot aprofitant la diversitat cultural i lingüística que
tenim a la nostra escola. Convidem a les famílies a venir una tarda per a que ens expliquin on està situat el
seu país, les tradicions, menjars típics, contes, festes, músiques, etc.
I tant els alumnes com les famílies gaudeixen molt d’aquesta activitat.

Medalles de L’Olivera a les 5 Milles Femenines
Catorze alumnes de la nostra escola van córrer les 5 Milles
Femenines de Valldoreix el passat 9 de març. I també van
aconseguir medalles! El Claris Tuneu Bedos va quedar
3r a prebenjamí masculí i la Laia Moran Català, 3a en la
categoria d’aleví femení.
Aquesta 11a edició va estrenar un circuit totalment urbà
i, per primera vegada, la participació va obrir-se a nens
en les categories prebenjamí (600 metres), benjamí (600
metres), aleví (1.000 metres), infantil (1.600 metres) i cadet
(1.600 metres).

8

NOTÍCIES - AMPA

Voleibol: partit entre L’Olivera i el Joan Maragall
El passat 19 de març l’equip de voleibol dels pares de L’Olivera va jugar un partit amistós contra l’equip
dels pares de Joan Maragall. Hi va haver un bon nivell de joc i sobretot moltes ganes de passar-s’ho bé. Tot
i que el resultat és el que menys compta, L’Olivera va guanyar per 4 sets a 0.
Properament s’han organitzat més partits amb pares d’altres escoles i l’equip de voleibol dels professors
de L’Olivera. L’equip de pares s’entrena cada dimecres de 20:30 a 21:30 a la pista de l’escola.
¡Qui vulgui apuntar-se serà molt benvingut!

Tornen les Ampaescapades i el Setciències
L’Ampaescapada del 27 d’abril és per a tota la família. El Setciències, el 9 de maig, només per a pares i mares! Els equips del Setciències han de ser d’entre 4 i 6 participants. Per inscriure’s, cal enviar un missatge a:
ampa@escola-olivera.org
TORNA EL CONCURS MƒS ESPERAT...

4a edici—

SETCIéNCIES

Divendres 9 de Maig de 2014, 20h30.
Escola Olivera
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LLIBRES PER SANT JORDI

La pitjor mare del món
Anna Manso Munné
Edicions 62. 18 €

Si necessites que els matins deixin de ser una carrera contrarellotge
per aconseguir que els teus fills, que es resisteixen a llevar-se, entrin per
la porta de l’escola amb un aspecte presentable, si la tornada a l’escola
et torna boja, si no aconsegueixes que mengin mai verdura, si et costa
mantenir l’ordre a casa, si ja no saps què respondre quan els teus fills
et demanen un gos... necessites aquest manual amb urgència perquè
hi ha vida més enllà de la perfecció. Llegeix-lo i sigues benvingut al club
dels pares i mares imperfectes!

Las mejores fábulas mitológicas
Toni Llacay y Montserrat Viladevall
Editorial Oniro. 14,95 €

La caixa de Pandora, Pigmalió i la història de l’Óssa Major són algunes
de les 21 faules mitològiques que recull aquest llibre. Cadascun dels
mites està introduït amb una il·lustració i acaba amb un apartat sobre
curiositats sobre l’antiga Grècia i sobre els seus déus.
Per què cal llegir-lo? Per descobrir la imaginació dels nostres avantpassats i com els seus mites han influït a la nostra cultura.

El llibre dels somnis
Shirin Adl
Editorial Blume. 11,90 €

Un colorit i imaginatiu viatge a través de la nit, amb molts i diferents
tipus de somnis: divertits, fantàstics, emocionants i amb desitjos que es
converteixen en realitat. Un preciós llibre il·lustrat per compartir a l’hora
d’anar al llit.
Per què cal llegir-lo? Per perdre la por a dormir amb el llum tancat, a
dormir sol o, simplement, per passar una estona divertida.

El robo del diamante gigante
Geronimo Stilton
Editorial Destino. 3,99 €

Estava mirant la final de futbol, quan l’avi Torcuato va entrar a casa per
convidar-me a participar en un torneig de golf per parelles. Estava en joc
la valuosa Súper Ratcopa, però algú volia robar-la i el meu amic Cero
CeroKa anava darrera la pista del misteriós lladres. Tota una aventura!
Per què cal llegir-lo? Perquè les aventures de Geronimo Stilton són
sempre emocionants i amb sentit de l’humor. A partir de 7 anys.
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NOTÍCIES

56ª Marxa Infantil de Regularitat
Un any més el Club Muntanyenc de Sant Cugat ha organitzat amb èxit la cursa més esperada pels nens i
nenes del poble. Dissabte 6 d’abril, gairebé 2.500 participants (1.210 parelles) van recórrer els 10,5 km del
circuit infantil que, amb sortida i arribada al parc Ramon Barnils, arribava fins a Can Coll i tornava passant
pel Pi d’en Xandri.
De l’Olivera han participat nens de tots els cursos de primària. Equipats amb la gorra vermella, la motxilla
i moltes ganes de caminar i gaudir d’un fantàstic dia assolellat.
L’ entrega de premis es farà el 10 de maig a la plaça Pep Ventura.

Uaalála!
Oci i cultura en fam’lia
www.uaala.santcugat.cat

en família

Uaalála! Oci i cultura en fam’lia a Sant Cugat
Amb el suport de:

Amb el suport de:
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3ª SETMANA DE LA CIÈNCIA

Revista elaborada per l’ AMPA de L’Olivera. Agraïm la col·laboració de mestres, alumnes i pares.
Si teniu suggeriments o si voleu col·laborar, envieu un email a: ampa@escola-olivera.org
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