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PREPARATS PER A L’ESTIU

I MOLTS ALTRES TEMES:

· Entrevista de barri: la propietària de la cafeteria La Ginesta.
· L’equip de futbol guanya la lliga escolar.
· Cantània
· La Setmana de Catalunya al menjador
· Ampaescapada i Setciències
· Anglès per a l’estiu
· Vacances en família
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NOTÍCIES

Novetats per al curs 2014-2015: tres línies a P3
El proper curs escolar, l’Olivera tornarà a tenir un curs “bolet”, és a dir, tres classes per a un curs.
És la segona vegada que la nostra escola se’n fa càrrec de tres línies malgrat que les seves instal·lacions
es van construir pensant en dues línies. Transcrivim a continuació l’explicació de Judith Pinó, la directora de l’escola.
“Els motius que en varen donar els inspectors per prendre aquesta decisió és que hi va haver més
demanda de preinscripcions a les escoles Collserola, Gerbert d’Orlach i l’Olivera. Per tal de donar resposta a aquestes famílies van mirar quina escola disposava d’espai per poder augmentar de ràtio i que
aquella escola també tingués demanada de preinscripcions per sobre de les estipulades.
L’Olivera és l’escola que té l’edifici d’infantil més gran i pel que fa a primària, com enguany ens marxa
el bolet, van donar per sentat que no hi hauria problema.
Ja fa un temps va venir el cap d’obres dels serveis Territorials de Barcelona Comarques per mirar
quines necessitats teniem. La intenció és utilitzar l’aula que actualment s’utilitza per fer anglès i on dinen,
per ubicar un grup de P5. Per altra banda, crearíem una aula gran per poder desdoblar grups, fer anglès
i perquè dinin els més petits, tirant un parell de parets d’aules petites que tenim actualment.
Pel que fa a recursos, ens dotaran d’un mestre més, taules i cadires. Tothom diria que és obvi que
ens dotin d’un mestre més, però no és així. En certes ocasions consideren que amb el personal que
tens al centre t’organitzi.
Ara estem lluitant perquè ens dotin de més hores de TEI (Tècnica d’Educació Infantil) o de vetllador
(persona que dona suport a aquells alumnes amb més dificultats) per tal de donar resposta a tots els
alumnes de P3. En varen dir que sí, però fins a finals d’estiu no tindrem una resposta en ferm”.

Defensa de l’escola pública de qualitat
Centenars de pares, mares, nens i
nenes es van manifestar pels carrers
de Sant Cugat el passat 1 de juny
per reivindicar una escola pública
de qualitat. Els assistents, la majoria
vestits amb samarretes grogues, van
sortir de la plaça Lluís Millet fins arribar a la plaça Octavià on es va llegir
un manifest.
També hi va haver una actuació musical a càrrec del grup “Veus de Gòspel” i el repartiment de premis d’un
concurs de dibuix organitzat per la
Coordinadora de les Comissions Grogues de les escoles de Sant Cugat.
Al final de l’acte es va anunciar que totes les escoles de primària de Sant Cugat han esdevingut o
estan en procés de ser “Escoles Grogues”. Això implica que l’AMPA i el professorat del centre han
acordat un posicionament únic per lamentar la disminució dels recursos i que la nova llei s’hagin
elaborat sense escoltar la comunitat educativa. Aquest és el segon any que Sant Cugat es manifesta
en contra de les retallades a l’ensenyament i a favor de preservar el model d’escola pública.
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NOTÍCIES - SETMANA DE LA CIÈNCIA

Els nens i nenes de P5 i 6è
es “llicencien”
La promoció de 6è ha estat l’única
de tres classes fins ara a l’Olivera.
6éA

Els alumnes de 6è
Divendres dia 9 de maig van venir ex alumnes de
l’escola per fer-nos una presentació del que ens trobarem a la ESO. Ens van fer tres presentacions: una
de l’Angeleta, una del Leonardo i una del Thau.
Ens van parlar dels horaris, aspectes disciplinaris,
sancions i càstigs, opcionals, mestres, deures, taquilles, etc.
Les presentacions van ser molt correctes i van
esvair algunes pors que teníem i alguns dubtes. Les
presentacions ens van aportar informació que ens va
ajudar molt. I gràcies a aquestes nenes estem més
preparats per a l’institut i amb més ganes de començar
una nova etapa.
Des d’aquí, us volem agrair el vostre temps i les
vostres fantàstiques presentacions.

P5A

P5B

6éB

6éC

Els alumnes de P5
Els nens i nenes de P5 estem molt il·lusionats perquè
el curs vinent farem Primer i anirem a l’ edifici dels “nens
grans”. Vam pensar que seria bo anar fer una visita a
l’edifici de Primària per saber on es troba cada aula.
Teníem molta curiositat per saber com era la que seria
la nostra classe. Vam veure que allà totes les coses
eren més grosses: les taules, les cadires (asseguts,
no tocàvem amb els peus el terra). A més hi havia
pissarra digital!
Com que volíem saber moltes coses, vam preparar
unes preguntes per als nens i nenes de Primer. Els
vam preguntar si tenien molts deures, i ens vam quedar
amb la boca i els ulls ben oberts quan ens van respondre
que feien tres fitxes de deures. Se’ns va passar l’ espant
quan ens van dir que feien esbarjo al pati del mig, el que
tant ens agrada perquè té un tobogan molt “xuli”.
Això sí, hem vist que hem de treballar molt la lletra
lligada. I també estem una mica tristos perquè tindrem
menys joguines i menys estones per jugar a l’aula. Però
també estem contents perquè ens van explicar que treballaríem moltes coses interessants. Ai, quins nervis!
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NOTÍCIES

Cantània. Els nostres cantants de 2n i 5è
Els alumnes de 2n amb la cantata ‘Una hora perduda’ i els de 5è amb ‘Rambla Llibertat’
van emocionar a l’Auditori de Sant Cugat.

Trobada d’Aules d’acollida de Sant Cugat a l’Olivera
El passat 20 de maig vam celebrar la Trobada d’Aules
d’Acollida de St. Cugat a l’Olivera. Aquest curs el número
d’aules s’ha reduït a tres.
Nosaltres vam fer d’amfitrions dels nois i noies que venien
de l’IES Arnau Cadell i del Pla Farreras, acompanyats
per les seves tutores i amb l’ajut de la nostra assessora
Click.
Vam poder gaudir d’un esmorzar col.lectiu a la zona de
l’hort i en el què hi havia plats tradicionals, fets a casa, de
diferents països: Nicaragua, Paquístan, Marroc,... i d’algunes
autonomies de l’estat espanyol. Ens va fer molt de goig
compartir sabors, olors i receptes!
Després d’esmorzar vam fer un recorregut per l’escola,
el nostres nens i nenes presentaven els diferents espais,
les activitats que s’hi solen fer i qui les fa.
Vam acabar el recorregut a la Biblioteca on els nois i noies
grans ens van representar una obra de teatre i escenificar
cinc contes amb titelles, escenaris diferents,... Els textos i diversos materials havien estat preparats per
ells/es al llarg del curs i per a la ocasió. Ens vam divertir moltíssim!
Vam cantar una cançó tots plegats, dirigits per un grupet de nois i noies que l’havien preparat i vam
regalar a cadascún/a dels nostres convidats/dades un saquet d’olor, fet amb plantes aromàtiques collides
del nostre hort. Ens vam acomiadar molt contents d’haver pogut compartir treball, emoció, nervis escénics
i companyonia!
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ESPORTS

RECULL DE NOTÍCIES ESPORTIVES

Els alevins de futbol de l’Olivera
guanyen el campionat
Tot un èxit! Els nostres futbolistes de 5è i 6è han
quedat en primera posició a la llista escolar 20132014. L’enhorabona!

Els dos equips de bàsquet
pugen posicions
L’equip aleví de l’Olivera va quedar en 6a posició,
per davant del Thau i el Viaró. Pel que fa als benjamins, s’ha de dir que els nens i nens han millorat
molt i que el curs que vé....???

La festa de l’OMET
Com cada any al mes de juny, l’Oficina Municipal
d’Esport per a Tothom (OMET) va organitzar l’entrega
de premis de les lligues escolars de bàsquet, futbol,
handbol i hip hop. Aquest cop, la pluja va obligar
a suspendre les activitats lúdiques de la plaça i a
organitzar l’esdevenment al pavelló d’esports.

La parella que guanya La Marxa
són exalumnes de l’Olivera
Guifré Lluc i Dani Moran, exalumnes de l’Olivera
i ara cursant 1r d’ESO a l’institut Angeleta Ferrer
i Sensat, van ser els guanyadors de la Marxa de
Regularitat que organitza el Club Muntanyenc
Sant Cugat.
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ENTREVISTA

“El que més m’agrada del barri? La seva gent!”
MABEL CHINER, propietària de la botiga-bar La Ginesta (plaça dels Rabassaires) inaugura una sèrie
d’entrevistes a persones, entitats i comerços vinculats al barri que acull la nostra escola. Pensem que
és una forma de donar a conèixer Volpelleres i entre tots donar-li més vida.
- Quin any vau obrir La Ginesta i per què vau triar Volpelleres?
L’any 2011. Vam veure el local
i ens va agradar sobretot per la
plaça del davant, que sembla
una plaça de poble i se li pot
treure molt de profit. Jo volia
posar més aviat una botiga i
el meu marit era més partidari
d’un bar. I d’aquí va sorgir la
idea de muntar una botigabar. Vam veure que les dues
coses podien funcionar i que
encaixava amb les necessitats
del barri, ja que en aquell moment no hi havia res.
- Per què vau posar-li aquest nom?
A mi sempre m’ha agradat aquesta planta. Quan era petita fins i tot feia parar el meu pare a la carretera
perquè la ginesta ja havia florit i jo en volia. M’agrada tant que quan va néixer el meu fill em van enviar
una postal on hi sortia una ginesta...
- Què oferiu?
La Ginesta funciona com a cafeteria i com a venda de queviures. Venem fruita i verdura de temporada, productes de primera necessitat, pa, gelats, congelats... Una miqueta de tot allò que pots
necessitar en el dia a dia. També fem dinars i ara, a l’estiu, els divendres oferim sopars: amanides,
entrepans i pizzes.
- Què és el que més t’agrada del barri?
La seva gent! Com a barri la gent és maquíssima. Hi ha de totes les classes: joves, molts nens i també
una part de gent gran. A més, crec que hem pogut aconseguir crear molta confiança i que ‘La Ginesta’
sigui una mena de punt de trobada al barri. Com es feia abans, en el poble, que hi havia el colmado i
el bar... Ens agrada veure que la gent queda aquí els diumenges, a la tarda quan els nens surten de
l’escola o que hi hagi reunions de mares amb bebès. L’ambient que hi ha al barri m’encanta.
- I què trobes a faltar a Volpelleres?
Estem apartats perquè des de l’Ajuntament no ens promocionen. Jo he demanat que algun dia
vinguin els castellers a fer alguna actuació, però diuen que falta gent... Falta també un caixer. I a la
plaça dels Rabassaires hi trobo a faltar uns arbres entre els bancs, per donar ombra a l’estiu, una font
i una zona de jocs infantils.
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QUÈ HEM FET

Música d’Àfrica al vestíbul de l’escola
El divendres 9 de maig un grup de músics de Malawi va visitar l’Olivera per xerrar sobre el seu país
i la seva cultura amb els nens i nenes de 3r i 4rt .
Les cançons i danses d’aquest país africà va deixar bocabadats tant els mestres com els alumnes.
Els alumnes van fer-los preguntes sobre l’ús de l’aigua a Malawi perquè aquest era el tema que
havien estat estudiant (cada escola de Sant Cugat va treballar un tema diferent) i van descobrir com
n’és de diferent la vida allà.

Els peixos de la classe de la USEE
Una excursió al centre comercial per comprar peixos... vius
Al mes de maig vam dedicar tot un dia a anar fins al
centre comercial de Sant Cugat per comprar peixos
per a la nostra peixera. Primer vam comprar els
bitllets d’autobús a l’estació de tren de Volpelleres.
Després, vam anar corrent a buscar l’autobús L7
perquè estava punt d’arribar. Quan vam arribar a
l’Eroski estava tancat, però vam esperar fins a les
10h tot jugant a picar paret i també a atrapar.
Un cop a dins, ens vam dirigir a la botiga d’animals
Dinos, on venen no només peixos, sino també ocells,
grills, hàmsters i cobàies. Vam comprar sis peixos
d’aigua freda i de diferents colors. Cada alumne de
la USEE posarà nom a un peix. També vam comprar
un pot de menjar i una planta natural.
A la zona de jocs del McDonald’s vam passar una estoneta i després, com que faltava una estona perquè
arribés l’autobús, vam anar a veure els ànecs i les tortugues de la bassa que hi ha al costat del centre
comercial. L’autobús L9 ens va deixar a la porta de l’escola en pocs minuts, així que vam tenir temps abans
de dinar de posar els peixos a la peixera i de donar-los de menjar. Ara hem de pensar tots els noms.
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NOTÍCIES- AMPA

Xerrades curs 2013-2014
Segons diuen.... una imatge val més que mil paraules, així que des de l’Escola de Pares i Mares de
l’AMPA ens volem acomiadar d’aquest curs escolar amb els pòsters de les xerrades que s’han fet.
1- Algorta- setembre 2013

2- Think labs- febrer-març-abril 2014 +

Tecnología en pantalla. Ferran Gondal

3- Et sonen els números? Xavier Gallego

Començàvem al setembre acollint amb
gran expectativa i agraïment al pare de la
Cecília, Pedro Algorta, supervivent de
Los Andes; vam continuar amb tallers participatius al febrer, març i abril de 2014 en col·laboració amb
d’altres escoles. També al març es va organitzar una xerrada sobre tecnologia i accés dels nostres fills
a les xarxes socials; i hem finalitzat el curs escolar amb un taller pràctic de música i matemàtiques on
van participar pares de cinc escoles de Sant Cugat i la mestra de música de l’Olivera, Maria José Colas.
Algunes de les xerrades han obtingut el suport de l’Ajuntament a través de subvenció i també s’han
inclòs en el programa de tallers i xerrades a les escoles públiques de Sant Cugat que es difon al web
municipal i al web de totes les escoles.
De cara el proper curs volem seguir apropant temes d’interès a la nostra escola, així que us animem
per a que ens feu arribar qualsevol tema que us pugui interessar, al setembre ens hi tornarem a posar
amb la programació. BONES VACANCES!

Concurs Setciències: una nit molt divertida
La quarta edició del Setciències, el concurs de preguntes de coneixement general (o no) i actualitat, va
tornar a reunir pares, mares i mestres al gimnàs de l’escola per competir entre ells i passar un vespre d’allò
més divertit.
La gran nit va ser el 30 de maig. L’hora, de 9 a 12 amb pausa per sopar inclosa. Hi van participar 18 equips
d’entre cinc i sis participants de diferents cursos. El Marc Pascual i el Jaume Reverter, els organitzadors, van
preparar dotze proves “gamberres” i de temes ben diversos: banderes del món, personatges famosos, sintonies
de sèries de televisió... L’equip dels llamps va guanyar amb una diferència molt ajustada respecte als segons
i tercers classificats. Els darrers classificats van ser els components de l’equip Els últims. “Hem aconseguit el
nostre objectiu”, van dir en rebre la carbassa de premi. Un cop acabada la nit, va quedar clar que el concurs
Setciències és una cita indispensable per fomentar el bon ambient entre les famílies de l’escola.
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NOTÍCIES - AMPA i DOBLE VIA

Ampaescapada al CRARC
El 27 d’abril una quinzena de famílies de l’escola vam anar a Masquefa per visitar el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Tothom, però especialment els més petits, ens
vam quedar bocabadats en veure de tant a prop un munt de tortugues, llangardaixos, serps... i fins i
tot algun caiman provinent del riu Nil!
Vam poder donar de menjar a les tortugues i en acabar la visita alguns valents es van atrevir a tocar
una serp i deixar que es recargolés pel seu coll i els braços.
Per acabar la jornada vam anar a dinar un pic-nic en una ermita molt bonica situada a les afores de
Masquefa, des d’on es podia contemplar unes vistes magnífiques de Montserrat.

La Setmana de Catalunya al menjador
La nostra cultura està plena de tradicions, i moltes vegades ens limitem a seguir-les i les fem seguir al
més petits de la casa, però no coneixem el sentit de les festivitats. Per aquest motiu, aprofitant els dinars
temàtics que fem des de Doble Via i en mig de la celebració de la diada de Sant Jordi, vam preparar un
recull de les tradicions i festes més destacades de la nostra història per conèixer i entendre una mica més
la nostra cultura. Per grups, vam anar descobrint l’origen de les festes i tot allò que els dóna vida.
Sabíeu que els bastoners en els seus orígens feien un ball amb espases? Que els castellers van sorgir d’una celebració religiosa? Que a l’inici el ball de diables representava la lluita entre el bé i el mal,
afegint-se després a la festivitat de Corpus?
Doncs tot això i molt més vam descobrir a través de les activitats que es van realitzar. Vam aprendre
danses tradicionals amb l’esbart de Sant Cugat, a cantar havaneres com “El meu avi”, a pujar castells amb els castellers, a fer passos del ball de bastons... Tot plegat va concloure amb la cercavila de
Festa Major i el ball de gegants, en la que tots els grups van fer una mostra d’allò que havien après.
Va ser una gran festa! Esperem repetir-ho.
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PROPOSTES PER A L’ ESTIU

Propostes per a l’estiu. Vacances en família
Teniu clar què fareu de vacances? I els dies que us queden penjats? Aquí teniu algunes idees per passarvos-ho bé amb la família.
El Delta de l’Ebre

MónNatura Delta de l’Ebre permet descobrir una de les zones humides més importants d’Europa. La Fundació La Pedrera ha restaurat els terrenys de les antigues salines de la Tancada, posant en relleu el valor
mediambiental de la zona mitjançant un centre d’interpretació i una proposta d’activitats lúdiques i didàctiques. La sal, la pesca tradicional i la observació d’ocells són els tres fils conductors de l’espai. Hi ha un
programa específic per a famílies.
www.monnaturadelta.com
Amb carruatge de l’Oest pel Pirineu

Un passeig de 45 minuts muntants dalt d’un carro per la reserva nacional de la serra de Boumort. Es visita
Aramunt vell, la muntanya de Sant Corneli, fonts naturals i pobles antics.
http://ecotallers.cat
La Pedrera a l’estiu

A més dels itineraris guiats, s’organitzen activitats per a nens i grans com jugar a ser un arquitecte de l’
època d’ en Gaudí.
www.lapedrera.com
Taller vinícola a Alella

Els nens i els grans aprendran com es fa el vi, jugaran a fer estampacions amb taps de suro, pintaran amb
vi i, esclar, cataran (els adults) les diferents varietats de la denominació d’ origen Alella.
www.altaalella.cat
El Cap de Creus en vaixell de fons de vidre

Aprofitem la mar en calma del matí per sortir a descobrir els racons amagats de les cales del Cap de Creus
navegant amb Els Blaus de Roses. Els vaixells amb les finestres de visió submarina permeten comprovar
la sorprenent diversitat d’espècies marines que conviuen en aquest espai. Amb el carnet del Club Súper3,
l’excursió de Cap Norfeu és de franc (juliol i agost, limitat a 2 nens per família).
www.elsblausderoses.com
A la web de turisme de Catalunya hi trobareu moltes més propostes: www.catalunya.com
I a la del Club Super 3, també: www.super3.cat
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PROPOSTES PER A L’ ESTIU

Anglès per a l’estiu
Benvolgudes famílies, us volem animar a continuar practicant anglès al llarg de l’estiu mitjançant activitats on line
que tracten diferents habilitats i temes d’acord amb l’edat
i els gustos personals dels vostres fills/es. En aquestes
pàgines podeu trobar activitats de gramàtica, cançons,
lectura i comprensió, jocs, etc.
Clan TV (Let’s clan) és també una bona opció. Sèries
com Peppa Pig, Poppy Cat o en Fireman Sam utilitzen un
vocabulari proper als nens.
Els més petits poden gaudir de les Super Simple Songs
que trobareu al Youtube.
Segur que amb aquestes recomanacions trobareu moltes coses interessants per continuar el contacte amb la
llengua anglesa.
- www.esolcourses.com/content/topicsmenu/beginners.html
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
- www.english-4u.de/grammar_exercises.htm
- www.rong-chang.com/
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FESTA DE LA PRIMAVERA I DE FI DE CURS

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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