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NOTÍCIES

Assemblea general de l’Ampa
El passat dimecres dia 10 de Juny va tenir lloc al gimnàs de l’escola la segona assemblea general
del curs 2014-2015 de l’Associació de Pares i Mares de l’ escola L’Olivera, en què es va detallar tot
el procés de selecció de l’empresa d’extraescolars i menjador per al proper curs 2015-2016, i es van
clarificar tots els dubtes i qüestions sobre aquest procés.
Seguidament, els responsables de l’empresa més valorada i seleccionada entre les set propostes
presentades amb un barem de 284 sobre 300 punts, Paidos, van presentar la seva proposta a tots els
assistents i van respondre a totes les seves preguntes.
Tot seguit, es va procedir a aprovar la nova quota de l’AMPA i es va renovar l’actual junta per quatre
anys més amb una votació entre els assistents.

Colònies de 6è a St. Carles de la Ràpita
Després d’un llarg camí a l’Olivera ens
acostem al final d’una etapa molt important
per nosaltres. Hem passat molts moments
fantàstics i un d’ells ha estat l’estada a St.
Carles de la Ràpita, on hem fet activitats
d’aventura, piscina i hem tingut l’oportunitat
d’acomiadar-nos i de fer lligams entre nosaltres que conservarem per sempre. Tot ha
estat emocionant: el trajecte, les activitats,
el restaurant, les “parties” a les habitacions,
l’amabilitat de la gent del poble ...
Ara deixem el camí als nostres companys que acaben 5è i que l’any vinent
viuran l’emoció que sentim avui en deixar
l’escola.
No us oblidarem mai!
Els alumnes de 6è

6è A
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6è B

NOTÍCIES

Visita a la RTVE de Sant Cugat del Vallès
Els alumnes de 5è vam anar a visitar la RTVE de Sant Cugat del Vallès. La sortida consistia en anar
a veure el funcionament dels programes, les sèries... Primer ens van explicar tota la seva història
de la Real Televisió Espanyola des de que va començar fins ara. Seguidament ens van mostrar com
treballava la gent i quina era la funció que feien. També vam veure el funcionament de l’enllumenat,
el d’una càmera, el so i el que era un croma. Desprès vam observar les característiques d’un plató de
televisió i tot seguit vam veure la realització d’un programa en directe. Per acabar la visita, ens van
ensenyar diferents decorats i ens vam fer una foto al plató del programa “Saber y Ganar”.
Va ser una visita molt interessant i recomanable, en la qual vam aprendre moltes coses que abans no
sabíem. Esperem que els altres cursos la gaudeixin tant com nosaltres!
Alumnes de 5è

Jo de gran vull ser...
Bomber, professora, botiguera, pediatra, infermera,... són alguns dels oficis
que els pares i mares de la classe dels
núvols i de l’estrella fugaç ens han vingut
a explicar a la classe. Com cada any,
els alumnes de P5 ens hem apropat al
món dels grans; també hem vist feines
desconegudes i ens hem posat a la
seva pell tot fent de: geòlegs, químics,
enginyers, inventors de joguines, treballadors de metacrilat, professors de ioga
i venedors. A més hem après els oficis
que hi ha a l’escola, el nostre entorn
més immediat!
Ara ja podem dir què volem ser de
grans...
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NOTÍCIES

L’excursió pel Montseny
El divendres 22 de maig els alumnes de 4t vam
anar d’excursió al Montseny.
Quan vam arribar a l’escola vam pujar a l’autocar
direcció l’ermita de Sant Martí de Riells.
Al arribar vam esmorzar. Durant l’esmorzar la
Mar i l’Ernest, els monitors, ens van explicar el
transcurs de la sortida.
Tot seguit, va començar el passeig pels voltants
dels Montseny on ens van anar explicant els
diferents arbres, ocells, animals i les diferents
característiques que anàvem veient pel bosc.
Vam passar un riu, un pont i baixar per un petit
barranc. Tots uns exploradors del bosc!
Per acabar l’excursió vam entrar a casa del
fullet. La casa era un castanyer centenari on hi
cabien quatre persones a dins. Vam anar entrant
de quatre en quatre com si fóssim petits fullets del bosc. Per acabar la sortida vam tornar al mateix lloc on
havíem esmorzat i vam dinar.
Aquesta excursió ens va encantar i ens ho vam passar molt bé!!!

L’Agaporni Fènix
Vem anar tots junts al pati d’infantil
a veure el tractor que estava fent el
parking de la figuera.
Llavors, el Jeyco i la Gemma van
trobar un agaporni al pati, i estava
en una bicicleta d’infantil.
Llavors nosaltres anàvem seguint
on anava el lloro per veure’l.
Llavors, el lloro se’n va anar cap
a l’hort.
Llavors, el lloro va volar i va recolzar-se a l’esquena del Pol, i després,
a la Gemma. També va pujar a la
sabata de l’Eva i de l’Eyal. Llavors el
Samu el va agafar amb cura i el va
deixar en una caixa de cartró amb forats perquè respirés. Li vam donar un tros de barreta de cereals perquè
no teníem menjar per ell. El vem cuidar a la nostra classe dos dies i després vam trobar al responsable de
l’agaporni i era l’Ariadna de la classe de l’Èrik. L’Ariadna i la seva mama van agafar l’agaporni i el van posar
en una gàbia i van estar contentes perquè havien trobat l’agaporni de casa seva que s’havia escapat.
Ara la Noa i tots el trobem a faltar. Però ara estem cuidant peixos que estan a la secretaria i que són
d’aigua calenta (platys, xiphos, plecostomus i corydoras).
Arreveure Fènix!
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NOTÍCIES

Esport escolar
Un any més la nostra escola ha estat present en
els Jocs Esportius en Edat Escolar que organitza
l’Ajuntament a través de l’OMET. Al llarg de tot
el curs els equips de L’Olivera han participat a la
lliga escolar de handbol, bàsquet i futbol sala. A
més, molts alumnes de l’escola han format part de
les activitats de Hip-Hop, del grup de Ciclisme de
l’OMET i dels cursos ‘Multiesport’ (2n), ‘Iniciació a
l’esport’ (1er i P-5) i ‘Psicomotricitat’ (P-3 i P-4).
Enguany un dels equips de bàsquet de 3 er
(categoria benjamí 3x3) ha guanyat la lliga escolar. Moltes felicitats, campions!! A més, l’equip
de futbol sala aleví ha quedat subcampió de la Alumnes de 3er de l’Olivera que han participat a la lliga escolar
de bàsquet. Un dels equips ha guanyat el campionat
seva categoria.
L’enhorabona i moltes felicitats també a tots els alumnes de l’escola que aquest curs han participat en
totes aquestes activitats esportives. Fins al curs vinent!

Alimentació a l’estiu

S’apropa el final de curs i arriba l’estiu, els dies es fan més llargs, les temperatures pugen i les activitats a
l’aire lliure com l’esport, la platja o la muntanya són més freqüents. Aquestes condicions de temperatura i activitat requereixen una alimentació més fresca, augmentant la ingesta sobretot de fruites i amanides crues,
aportant vitamines i minerals, que perdem més amb la suor, i aigua per hidratar el cos i mantenir la nostra
temperatura corporal.
Baixem el consum d’aliments més proteics, ja que el cos prefereix aliments més fàcils de digerir. Els cereals,
el blat i l’arròs llarg serien els més refrescants pel nostre cos. Els llegums els podem presenta en amanides
o patés. D’aquesta manera les presentacions més fresques com amanides, planxa, vapor o saltejats, deixen
enrere guisats, bullits i fornejats.
En definitiva, aliments fàcils de digerir, frescos i rics en vitamines, minerals i antioxidants, tenint cura de la hidratació a través de l’aigua i sucs naturals, fugint de begudes carbonatades amb massa sucre, ja que no hidraten.
Gabor Smit, Dietista Doble Via
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NOTÍCIES

Festa final de curs
El passat divendres 12 vàrem celebrar a l’escola l’esperada festa final de curs.
Aquest curs l’escola va modificar els espectacles de cursos anteriors i va presentar una idea diferent que
partia, en gran part ,de la feina portada a terme des de les diferents tutories.
En primer lloc vam gaudir d’una coreografia conjunta de tots els alumnes d’infantil que portava com a fil
conductor l’obra de les “Quatre Estacions” de Vivaldi.
De les “Quatre Estacions” vàrem passar al country. De la batucada al ball de bastons, de les figures
acrobàtiques al Hip Hop i finalment van aparéixer els gegants de l’escola.
Els presentadors, alumnes de sisè van estar fantàstics guiant l ‘acte que va finalitzar amb un sopar popular
amb ball.
Un cop més la festa de fi de curs va aplegar a moltes famílies i va ser una jornada de trobada i diversió
amb la que es va despedir el curs.
L’estiu ja el tenim aquí!
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NOTÍCIES
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ENTREVISTA

A Volpelleres hi ha molt sentiment de ‘fer barri’
Entrevistem a Roger Valls, farmacèutic titular de la Farmàcia de Volpelleres

¿Per què vau triar aquest barri per obrir una
farmàcia?
La meva dona Maica i jo, que ens vam conèixer
a la universitat, vam decidir provar de posar una
farmàcia com a projecte conjunt. Van passar
molts anys -perquè obrir una farmàcia comporta
molta burocràcia- i després ens van oferir l’opció
de posar-nos a Sant Cugat. Vam triar Volpelleres
perquè ens agrada l’estructura del barri: volíem
establir-nos en un lloc que fos residencial i a la
vegada comercial. Inicialment l’Ajuntament ens
proposava anar a l’edifici Mira-sol Centre, però
nosaltres vam preferir Volpelleres. El que també
volíem era establir-nos en un barri on realment
fes falta el servei d’una farmàcia.

En Roger i la Maica regenten la Farmàcia que hi ha al costat de l’escola

¿Com valores que la farmàcia tingui una escola, en aquest cas L’Olivera, tant a prop?
Molt positivament. Jo crec que som una farmàcia amb un dels percentatges més alts de nens de tot Catalunya! Venen molts nens i molts pares. De fet, jo crec que els nostres serveis s’han fet servir per la majoria
de nens del barri i per a nosaltres és una satisfacció.
¿Què creus que li falta al barri?
Trobem a faltar una sucursal bancària perquè setmanalment hem d’anar a buscar canvi. També falta una
papereria amb material d’oficina i una ferreteria. D’altra banda, jo crec que manquen equipaments per la
quantitat de població infantil que hi ha. Que hi hagi una escola és una necessitat però fins i tot ho trobo curt.
Tot i això, però, penso que el barri s’està començant a dinamitzar. Al principi els matins eren molt avorrits i
tothom es presentava a les set de la tarda, però ara veus que l’afluència de gent es reparteix al llarg del dia. A
més, el fet que properament s’obri un centre comercial amb botigues i supermercat ajudarà que Volpelleres
tingui el que es mereix per la població que ja té. Jo animo a tothom a muntar coses al barri. Al principi potser
costa una mica però al final la gent acaba venint. La gent de Volpelleres s’estima molt aquest barri i molts
vénen a la farmàcia o a altres equipaments només perquè som d’aquí. Hi ha molt sentiment de fer barri.
Ja que ets farmacèutic, ¿ens pots fer alguna recomanació de cara a l’estiu per als nens de l’escola?
Sobretot cal posar-se més vegades el protector solar. La nostra pell té memòria i el sol que has rebut tota
la vida després repercuteix quan ets gran. Especialment cal tenir-ho en compte a la infància, que és quan
tens la pell més fineta i menys preparada. Els més petits són els que més s’han de protegir.
A l’aparador tens una taula antiga de fusta i plena de provetes. Ens pots explicar d’on ve?
La taula i les provetes tenen més de 150 anys! Són de la facultat de farmàcia de Barcelona i originàries de
l’època en què es va inaugurar. Ho tenim al nostre aparador perquè quan jo estava fent el projecte final de
carrera la facultat va haver de llençar totes les taules de pràctiques per motius d’homologació. Era l’època que
Espanya va entrar a la Comunitat Econòmica Europea i calia complir noves normatives. Nosaltres vam pensar
que era una llàstima llançar-les i vam aconseguir guardar-ne una, que és la que tenim exposada aquí.
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RECEPTA

Gaspatxo

La sopa freda de l’estiu
INGREDIENTS
1/2 pebrot vermell
1 pebrot verd
1/2 ceba
1 pepino
1 llauna gran de tomàquet triturat
1 llesca de pa torrat
2 gots d’aigua
1/4 de got de vinagre
1/4 de got d’oli d’oliva
OPCIONAL: un parell de grans d’all escalibats
El gaspatxo és el plat estrella de l’estiu, calma
la sed al mateix temps que les seves propietats el fan un plat ideal per a grans i petits. És un plat mediterrani, i una font natural de vitamines (A, C i E), sals minerals (potasi, sodi i magnesi), fibra i substàncies
antioxidants. També se l’anomena la sopa freda.
La seva textura pot variar molt en funció d’on es faci i dels gustos dels comensals. Pot anar des d’una
textura de puré fins a una textura més líquida. Hi ha nens que els encanta i n’hi ha que no, però segur que
ens poden ajudar a preparar-lo.
Es serveix ben fred i es pot acompanyar amb trossos de tomàquet, pepino, ceba o pa torrat. En alguns
llocs ho acompanyen amb pernil salat, olives, ou dur picat, o patates fregides.
Nosaltres us proposem un gaspatxo que és ràpid i fàcil de preparar i que si no us convenç podeu fer
variacions (afegir all, posar més o menys quantitat d’un ingredient etc...). És important adaptar el gaspatxo
al gust dels paladars de la casa.
PREPARACIÓ
Tallem els ingredients a trossos petits. Ho triturem tot, li posem sal al nostre gust... i ho posem a la nevera.
Quan estigui ben fred ja ho podrem servir.
Hi ha persones que els agrada el gaspatxo amb una textura fina i és per això que abans de servir-lo el
passen per un colador xinés.
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PROPOSTES

Propostes per aquest estiu
QUÈ FEM AVUI?
A aquestes pàgines webs hi trobareu moltes idees per
passar-vos-ho bé amb els nens aquest estiu.
- elreidelacasa.blogspot.com
- www.demasortim.com
- www.petitexplorador.com
- www. activitatsantcugat.com
- www.petitbcn.com
- www.descobrir.cat
- www.timeout.cat
- www.sortirambnens.com

Uaalála!
Oci i cultura en fam’lia
en família

www.uaala.santcugat.cat

Amb el suport de:
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PASSATEMPS
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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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