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L’escola fa 10 anys
VINE A CELEBRAR-HO EL 17 DE MAIG A LA FESTA DE LA PRIMAVERA

I MOLTS ALTRES TEMES:

· 4 Setmana de la Ciència
· El joc com a eina educativa
· Propostes per a Setmana Santa
· Llibres per a Sant Jordi
ª
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ENTREVISTES

Enguany es compleixen 10 anys de la fundació de la nostra escola i per recordar els inicis
hem entrevistat les mestres més veteranes: els hem preguntat sobre aquells primers anys.
Mª José de Rafael
Quins records tens dels inicis de l’escola? _ Recordo que érem pocs mestres i moltes classes buides. D’alumnes grans en teníem poquíssims i estaven
junts en una classe. Fins i tot per fer el comiat dels primers alumnes de sisè
vàrem anar a sopar a un restaurant els mestres i els nens tots junts. Hi havia
més mestres que no pas alumnes! També recordo un clima molt familiar per
totes les activitats que es feien a l’escola. L’escola era molt més silenciosa i la
pista d’esports semblava un espai enorme!
Quina és l’anècdota més divertida que recordes? _ Fa uns anys en un
concert de música a l’escola van actuar els nostres alumnes més grans tocant
diversos instruments. Com a cloenda alguns mestres també van tocar el piano,
guitarra, etc. Vaig sortir amb un company a tocar el triangle. Volia fer una broma i vaig preparar tot com si
fos un gran concert: faristol, partitures, etc. En acabar van aplaudir molt i no s’atrevien gaire a preguntar si
allò era veritat o una broma. En veure la meva reacció molt seriosa dient que jo feia mesos que preparava
l’actuació van encoratjar-me a continuar estudiant al conservatori aquest instrument! Pocs dies després vaig
explicar que havia estat una broma... Encara avui alguns em pregunten si repetiré el concert!
Com ha canviat l’escola durant aquests 10 anys? _ Les aules i els espais ara estan molt més plens i viscuts. Som molts més mestres i per descomptat molts més alumnes, però no s’ha perdut el clima familiar que
jo vaig descobrir en arribar. Tenim un hort, els patis amb més mobiliari, una aula d’anglès, espais acollidors
per fer una classe amb grups reduïts... Hem construït moltes coses junts i això és molt enriquidor. Fer créixer
una escola en el sentit ampli de la paraula és una gran experiència! A per 10 anys més!!! Felicitats Olivera!
Cristina Torres
Quins records tens dels inicis de l’escola? _ Recordo quan vam començar
a l’edifici situat al carrer Valldoreix. Dues aules de P3 i una de P4. Els nens i
nenes havien de pujar un munt d’escales per anar a l’aula. Anàvem cada dia
al pati de la llar d’avis que ens deixaven als matins. Havíem de sortir al carrer
com si anéssim d’excursió. Després va venir el trasllat al nou edifici, moure
mobles, conviure entre operaris i paletes que anaven construint l’edifici de
primària mentre fèiem el dia a dia a les aules d’infantil.
Quina és l’anècdota més divertida que recordes? _ Potser de les més
recents seria la de la setmana de la ciència del curs passat, que vam tenir un
submarí al pati de l’escola. Es podia entrar a dins i s’hi projectava una pel·lícula
del fons del mar. Semblava ben bé que baixaves al fons del mar!
Com ha canviat l’escola durant aquests 10 anys? _ L’escola ha canviat moltíssim. Ha passat de ser una
escola familiar a ser una gran família i dic això de gran família perquè hi ha molt bon ambient. Molts mestres
han marxat, molts altres han vingut. Del personal que vam començar des del primer dia només quedem
dues mestres, el conserge i una monitora. El claustre cada vegada és més gran, hi ha més alumnes a les
aules, hem viscut ja tres canvis d’equip directiu... Fa deu anys els alumnes venien de qualsevol punt de Sant
Cugat o Rubí, ara cada vegada tenim més alumnes del barri.
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Anabel Maján
Quins records tens dels inicis de l’escola? _ Quan em van dir que m’havia
tocat l’Olivera, no sabia què m’esperava. Portava uns quants anys fent de
tutora a una escola privada i en principi arribava a l’Olivera com a especialista
d’anglès; l’única cosa que sabia és que era una escola molt nova i amb pocs
alumnes. Dos dies abans de començar em van dir que seria tutora, i a més a
més per manca de places a St. Cugat s’obria un 3r amb 4t de primària junts
a la mateixa aula. Vaig el que es diu “FLIPAR”! Només tenia uns 15 alumnes,
tot era molt familiar. Un dia que marxàvem d’excursió vam quedar a la plaça
de l’estació de St. Cugat i vam agafar el tren. La veritat que logísticament
era més fàcil.
Quina és l’anècdota més divertida que recordes? _ No sé si és divertida, però estressant una mica.
Marxàvem amb 50 alumnes de 1r al zoo i quan entrem a la cuina per recollir els entrepans...Sorpresa! no
hi havia cap entrepà fet! Vam trucar a la fleca del meu barri i en 15 minuts ens els van poder preparar! A
les 9.35 sortíem de l’escola com si res no hagués passat.
Com ha canviat l’escola durant aquests 10 anys? _ Ha canviat i molt. Quan s’inicia una escola parteixes de zero. Cal parlar entre els mestres d’absolutament tot, no hi ha res fet. Sobretot has de crear molts
documents i arribar a molts acords. 10 anys més tard, encara hi ha moltes coses que cal pensar, decidir...
però la base ja està feta.
Esther Carrasquel
Quins records tens dels inicis de l’escola? _ Quan vaig arribar ara fa 9
cursos, vaig tenir una molt bona impressió. Era una escola nova on tothom
tenia molta il·lusió i moltes ganes de crear un projecte d’escola. Entre tots
i totes ens vam ajudar perquè aquesta escola creixés i evolucionés. Com a
mestra vaig valorar força que es tenia molt en compte les qualitats de cada
professional per tal d’enriquir-nos mútuament i aprofitar-ho com a benefici
per a l’escola. Tinc un molt bon record de la rebuda i de la il·lusió viscuda
per les noves experiències.
Quina és l’anècdota més divertida que recordes? _ Hi ha hagut molts
moments divertits amb companys/es i alumnes, però potser em quedaria amb
la gresca viscuda a les festes de l’escola, com per exemple la representació que fem els mestres d’infantil
en la Diada de Sant Jordi. Els mestres es disfressen i riem molt preparant i fent aquesta funció! I com no,
cal esmentar sempre les colònies de P5, on els mestres oblidem per uns moments que som adults i gaudim
totalment amb els nostres nens i nenes (riem, ballem, ens disfressem...).
Com ha canviat l’escola durant aquests 10 anys? _ Al llarg dels 10 anys l’escola ha anat creixent,
madurant i consolidant-se. Han passat tres equips directius diferents on tots han format part d’aquesta
consolidació i també s’ha aconseguit una plantilla estable. Un canvi significatiu i molt important és la matriculació a l’escola d’alumnes del barri, ja que als inicis de la nostra escola el barri encara era un projecte a
realitzar. I per altra banda destacar també com de gran s’ha fet l’escola i que ja compta amb tres promocions
senceres que han passat a l’institut... i continuem creixent!
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Rosa Maria Pàmies
Quins records tens dels inicis de l’escola? _ Vàrem començar a l’acadèmia
Nova Aula situada al centre del poble amb tres cursos de P-3 i un de P-4, una colla
de pares, 6 mestres i una directora amb moltes ganes i il·lusions d’emprendre
aquest gran repte educatiu de crear i tirar endavant una nova escola. El curs
següent l’edifici del parvulari ja estava construït en els terrenys on som ara i el
setembre ens hi vàrem traslladar. Recordo el dia que pares, mares, nens, nenes
i mestres vam votar democràticament per escollir el nom de la nostra escola: va
guanyar el nom d’Olivera per majoria, va ser un moment emocionant. El barri
de Volpelleres encara no estava consolidat i vam conviure tot el curs amb les
obres de l’escola de primària i amb la construcció dels pisos dels voltants. El
terra trontollava pel soroll de les màquines però cada dia vèiem com l’edifici
de l’escola gran es convertia en una realitat, i el nou barri anava creixent poc a poc. I fins avui que ja som una
escola consolidada amb sis promocions que ja estan a l’institut, satisfets del treball fet i encoratjats pel que
encara ens queda per fer. El temps ens ha passat volant però els records mai s’oblidaran.
Quina és l’anècdota més divertida que recordes? _ Recordo el dia de la gran nevada del març del 2010,
va ser força divertit. Pel matí va començar a nevar, vàrem sortir al pati amb els infants a jugar, a tocar la neu, a
tirar-nos boles... I va arribar la tarda i continuava nevant i sense adonar-nos tot va quedar blanc, s’acostava l’hora
de la sortida i la neu no parava, van començar a arribar pares abans de l’hora per recollir els seus fills i de cop
ens vàrem quedar totalment colgats per la neu, els cotxes parats, els carrers intransitables, pares trucant que
no podien arribar... ja ens veiem sopant i dormint a l’escola. Arribaven els pares a peu mullats per la nevada,
tothom es va mobilitzar i alguns nens i nenes es van quedar a dormir a casa dels companys que vivien a prop.
Algunes mestres tampoc vàrem poder tornar a casa i ens vam literalment convidar a casa d’altres companys...
va ser tot una aventura aquella nit... a l’endemà tothom es va quedar a casa gaudint del paisatge nevat.
Com ha canviat l’escola durant aquests 10 anys? _ L’ escola s’ha fet gran en tots els aspectes. Amb
l’ajut de tots els que formem part de la comunitat educativa l’hem feta créixer. Han crescut els alumnes,
s’ha ampliat i consolidat la plantilla dels mestres, hem ratificat el nostre projecte educatiu, hem après a
aprendre, hem creat noves activitats, ens hem anat modernitzant amb les noves tecnologies, hem guanyat
amb experiència... però mai canviarem ni perdrem la il·lusió per la feina ben feta i el compromís per lluitar
per un ensenyament públic de qualitat.

Construcció del parvulari (estiu 2004) i de l’edifici de primària (primavera-estiu 2005)
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NOTÍCIES

El 17 de Maig
vine a celebrar
el 10è aniversari
de l’escola!
Enguany la Festa de la Primavera serà molt
especial perquè celebrarem el desè aniversari
de l’escola. Cal festejar-ho com cal! Per això us
animem a venir i a participar a totes les activitats
que aquell dia ha organitzat la comissió de festes
de l’AMPA: hi haurà un munt de tallers, jocs i
activitats esportives per a tothom. Apunteuvos-ho a l’agenda, serà el proper 17 de maig a
partir de les 10:30 hores al pati de l’escola.
A més, per commemorar aquest desè aniversari
també s’han preparat dues activitats especials
que s’inclouran a la Festa de la Primavera: un
dinar popular i una gran gimcana per dins del
pati de l’escola. Tothom qui vulgui participar a
la gimcana ha de formar un grup d’entre 6 i 10
persones i inscriure’s amb un nom ben original
al correu electrònic ampa@escola-olivera.org
(cal indicar els noms de tots els nens i nenes del
grup i els dels pares, en cas que també en formin
part). No hi podeu faltar, serà molt divertit!
També hi haurà, com cada any, servei de bar
per a tothom. S’encarregaran de muntar-lo els
nens i nenes de 6è per aconseguir diners per
al viatge de final de curs.
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SETMANA DE LA CIÈNCIA

4a Setmana de la Ciència,
l’espai
Aquest any hem celebrat la 4a Setmana de la
Ciència on el centre d’interès ha estat “l’Espai” i
on hem pretès apropar el món de l’astronomia
als infants.
El vestíbul de l’escola s’ha decorat amb diversos mòduls que han elaborat tots els alumnes
de l’escola. S’hi ha pogut trobar el sistema solar
exposat a escala, les diferents constel·lacions, un
mòdul d’estrelles, un experiment del cicle de l’aigua
i un ‘Time Line’ dels viatges espacials des del 1949 al 2004 el qual s’ha explicat en llengua anglesa i s’ha
traduït pel més petits i una exposició de maquetes de vehicles espacials.
S’han realitzat 39 tallers experimentals diferents que han acostat a la recerca científica als 468 alumnes de
l’escola, des de P3 a 6è. Els tallers han inclòs temàtiques tan variades com l’astronomia, l’ecologia, la microscòpia, la medicina, la genètica, la química, l’arquitectura, la geologia, la biodiversitat marina o la informàtica.

Enguany hem volgut incloure algunes novetats. Per una banda una de les activitats que es realitzen a
la formació de pares i mares que es fan anualment, s’ha realitzat també pels alumnes. Aquest ha estat
el treball de les matemàtiques a través de la música. Al llarg de tota la setmana s’han realitzat tallers a
l’espai del migdia, tots ells relacionats amb el centre d’interès. També hem pogut contar amb un material
cedit per l‘Institut de Ciències del Mar i aquest l’han pogut gaudir tot l’alumnat.
A més a més, resta pendent de fer una activitat fora de l’horari lectiu per a totes les famílies que hi vulguin assistir on, quan ja sigui fosc, un pare de l’escola explicarà el pas visible de l’ISS (Estació Espacial
Internacional) i el podrem veure. En breu es comunicarà la data, l’hora i el lloc.
Un any més podem dir que la Setmana de la Ciència ha estat tot un èxit tant en el nombre de participació de famílies i voluntaris, com en la qualitat dels tallers realitzats.
Des de l’escola volem agrair a totes aquelles famílies i voluntaris que han fet possible que un any més,
tot el centre puguem aprendre i gaudir amb la ciència.
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SETMANA DE LA CIÈNCIA

DROSHOPHILIA

FAUNA AL SÓL

VOLCANS

FEM UN COET

CÚPULES DE PAPER

EL SO SOTA L’AIGUA

PLANÀRIES

GLUCÈMIA

SISTEMA SOLAR

NEU ARTIFICIAL
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NOTÍCIES

Projecte de 2nA:
‘El Mar’
Els alumnes de 2 n A hem anat a
Sitges on hem pogut observar organismes marins, els hem recollit i
classificat. També hem visitat el port
pesquer de Vilanova i la Geltrú, on
hem vist arribar les barques i conegut
les diferents arts de pesca i les captures que porten. En el mateix port hem
assistit a la subhasta de peix.

El joc com a eina educativa
“Es pot conèixer més a una persona en una hora de joc que en un any de conversa”. Atribuïda a Plató.
Com molts de vosaltres ja sabeu,
els dimecres en l’espai de migdia
és “el dia sense pilota”. Això vol dir
que, els monitors/es organitzen jocs
dirigits per tots els grups i que per
un dia deixem de banda el futbol o
el bàsquet.
Creiem important tenir aquest espai
en el que aprenem jocs nous o recuperem jocs tradicionals, que sembla
que avui en dia quedin en l’oblit.
Hem observat que els jocs que els
oferim els dimecres, els proporcionen
recursos per jugar a jocs diversos la
resta de dies, sense haver de recórrer
sempre als jocs esportius.
Tot i que els infants juguen per divertirse, el joc és un aspecte important del seu desenvolupament i aprenentatge. Jugar és una activitat
exploradora i creadora, un mitjà de comunicació i a la vegada un instrument per a l’aprenentatge.
L’infant aprèn jugant i el joc l’ajuda a ampliar els seus coneixements, les seves experiències i a desenvolupar la curiositat i la confiança. Tots els aprenentatges més importants de la vida, es fan jugant en la
primera etapa de la vida.
El joc és, tolerància, comunicació, repte, estímul, socialització, imaginació, cooperació, diversió, esforç,
empatia, actitud.
Els monitors de lleure creiem en el joc com a una eina educativa, que ens ofereix l’oportunitat per educar
en valors, alhora que ens ho passem bé amb els companys i amics.
Mariona Donaire
Doble Via
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Estudiants de magisteri en
pràctiques a la nostra escola
La nostra escola pertany al grup d’Escoles formadores
i des de fa uns anys acull alumnes de magisteri en pràctiques.
Aquesta convivència ens permet compartir coneixements
i experiències i ens enriqueix mútuament.
Aquests alumnes veuen com es desenvolupa una jornada
escolar (hàbits, rutines, activitats d’aprenentatge, estones
d’esbarjo, reunions del professorat…) i els hi dóna una visió
més real del que serà en un futur proper la seva professió.
Aquest curs estem tenint estudiants en els diferents nivells d’educació infantil. Volem destacar que durant el segon
trimestre aquestes alumnes en pràctiques han desenvolupat
un projecte d’aprenentatge i servei, basat en els racons
de joc simbòlic del parvulari. El resultat d’aquesta feina ha
estat una millora d’aquest espai i per tant els nostres infants
han pogut gaudir d’allò més en els nous racons.
Volem agrair la implicació d’aquestes persones en tot
aquest procés.
Laura Riba, Rosa Maria Pàmies i Andrea Codó

Vivències dels alumnes de 6è a L’Olivera
Ja s’acosta la fi del curs i els alumnes de 6è estem a un pas de l’institut.
El nostre pas per l’escola ha estat
llarg, bonic, ple d’amistats i amor.
Nosaltres podem dir que som “Oliveros” i l’escola és com una segona
casa, com una segona família a la
qual mai vols deixar, però saps que
un dia ho has de fer.
Aquí hem après un munt de coses:
coneixements de moltes àrees, a
conviure, a respectar, a estimar-nos
i tolerar-nos, a treballar en equip i a
sentir una mà que t’aixeca quan caus i t’ajuda. Hem fet moltes coses divertides i sense adonar-nos hem
assolit molts aprenentatges.
A mesura que hem anat creixent hem participat en un munt d’activitats que no oblidarem mai! Estem
aprofitant al mil·límetre aquests últims mesos per atresorar tots aquests records per sempre.
Fem un pas gran. Comencem una segona etapa, però comptem amb el que ens ha donat l’Olivera.
“Les claus per poder continuar endavant”.
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Propostes per a Setmana Santa
MUSEUS

- Museu d’idees i invents de Barcelona: C/ Ciutat, 7
www.mibamuseum.com
- Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres
- Museu del Mamut: c/ Montcada, 1. Barcelona
www.museomamut.com
- El Gran Museu de la Màgia, a Santa Cristina d’Aro
Avinguda Església, 1. Tel. 667 29 25 00
PARCS NATURALS

- Delta del Llobregat: veure flamencs a les llacunes i passejar després per la platja: programaapropataldelta.blogspot.com.es
- Can Catà. Cerdanyola: El 1er i el 3er diumenge de cada mes,
el Bosc Gran de Can Catà està obert al públic. Es tracta d’un
bosc mediterrani de 70 hectàrees situat a la vall de les Feixes,
on trobaràs diversos pins centenaris.
- Espai Rural Gallecs, a Mollet. Caminar o anar en bici per camins
de bandolers envoltats de conreus. Un espai natural al costat
de casa. www.espairuralgallecs.cat

Uaalála!
Oci i cultura en fam’lia
en família

www.uaala.santcugat.cat

Amb el suport de:
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LLIBRES

Llibres per a Sant Jordi
Som les tres bessones
Roser Capdevila i
Mercè Company
Angle Editorial

Agatha Mistery.
Complot a Lisboa
Steve Stevenson
Ed. La Galera

L’excursió i d’altres
maremàgnums
Gerald Durrell
Ed. La Magrana

L’illa de les 160
diferències

Meritxell Martí i Xavier Salomó
Editorial Cruïlla

La vaca que va
pondre un ou

Andy Cutbill
Il·lustracions: Russell Ayto
Editorial RBA Libros

Max Picard i l’enigma
dels dinosaures.
Marc Boada.
La Galera

La por del
passadís

Raimon Portell i
Sergi Portela
Ànima llibre

Si vols veure una
balena
Julie Fogliano
Editorial Andana
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CARNAVAL 2015

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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