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Ja arriba
el bon temps...

...vine a celebrar-ho el 8 de maig a la Festa de la Primavera!
Jocs, gimcana, tallers, pícnic musical i moltes més activitats

En aquest número de la revista trobareu un munt de notícies sobre l’escola l’Olivera: el
Carnestoltes, les colònies de 2n i de 4rt, la visita del bufalletres, el projecte ‘Música en
conjunt’, l’hort ecològic de l’escola, una proposta per posar tendals a la pista esportiva, una entrevista al director de la Biblioteca Miquel Batllori...
Bona Pasqua a tothom!

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

2.

La 12ª escola
A partir del curs vinent tindrem un veïns especials: els primers alumnes de P3 de la nova escola. Serà una ubicació
temporal en mòduls prefabricats fins que es construeixi el
nou edifici al costat del també nou institut Leonardo da Vinci. Aquesta escola funcionarà de manera independent sense haver d’utilitzar cap infraestructura de la nostra escola.
Després de vuit anys de creixement exponencial al barri i
d’haver vist com cada any hi havia llista d’espera per entrar
a la nostra escola, s’ampliaven ràtios i s’havien d’ubicar cursos ‘bolet’, el proper curs aquesta situació es veurà alleujada
per l’esperada 12a escola que, conjuntament amb l’Olivera,
es convertiran amb les escoles del barri de Volpelleres.
És evident que aquest nou projecte neix amb algunes
promeses, sobretot pel que fa als terminis d’execució de la
nova escola, i l’ampliació de personal i recursos a mesura
que el projecte vagi creixent. Tot i que, des de l’AMPA, som
optimistes amb totes les garanties que se’ns han donat des
de l’Ajuntament i la Generalitat, treballarem amb ells per
assegurar-nos que així sigui.
Des de tota la comunitat de mares i pares de l’Olivera, els
volem donar la benvinguda!

Campanya de recollida
de joguines
Amb l’arribada del Nadal es va pensar des de l’AMPA
que seria positiu plantejar a l’Escola algun tipus d’activitat
solidària. Es va proposar col·laborar amb la recollida de
joguines que cada any fa la Creu Roja sota el lema ‘cap nen
sense joguina’. Aquesta proposta va ser molt ben rebuda
per part de l’Escola, que va mostrar el seu total suport a
aquesta iniciativa solidària.
Durant la primera quinzena del passat mes de desembre
es va realitzar a l’Escola la recollida de joguines. Les famílies
que volien participar portaven una petita joguina nova que
havia de complir dos requisits: que no fos bèl·lica ni sexista.
Un cop feta la recollida, que va ser d’unes 50 joguines
aproximadament, la Creu Roja es va encarregar de la seva
distribució. Aquestes joguines van anar destinades a famílies de Rubí.
Des de l’AMPA es valora la recollida com una activitat positiva i esperem poder repetir-la l’any vinent i, si és possible,
que encara més famílies s’animin a participar-hi.

3.

Repensem els patis
de l’escola
Ja fa temps que l’equip de mestres està recollint idees des
de la ‘comissió de patis’ perquè el temps de lleure dels
infants sigui més ric i perquè sigui també un espai més
d’aprenentatge a través del joc.
S’ha valorat que els patis de l’escola necessiten una

transformació i millora i per poder portar a terme aquesta
proposta s’ha demanat la implicació de tota la comunitat
de L’Olivera.
Tots els pares i mares que vulguin col·laborar que es posin
en contacte amb l’equip de mestres. Animeu-vos-hi!

Més ombra a la pista
Proposta per instal·lar tendals que facin ombra al
pati gran de l’escola
L’AMPA ha presentat a la direcció de l’escola una proposta
per estudiar la possibilitat de col·locar tendals en una part
de la pista esportiva. L’objectiu és augmentar les zones
d’ombra en aquest espai de pati i, d’aquesta manera, reduir
les hores d’insolació que reben els alumnes en els mesos
de més calor. La idea és fer més agradable l’estada a la
pista, que no compta amb cap element que faci ombra i
que, a més a més, té una paret de formigó en un dels seus
costats –per on puja la rampa- que incrementa la sensació
d’insolació.
Tot i que de moment es tracta només d’una proposta,

adjuntem les imatges de com podrien ser aquests tendals:
o bé fets amb petits triangles de tela o bé més amples i
quadrats. La idea es seguir treballant entre tots –direcció
d’escola i AMPA- aquest projecte i buscar finançament per
poder-lo fer realitat. En cas de no disposar de suficients
recursos econòmics, la col·locació d’aquests tendals es
podria anar fent en diversos cursos per tal d’abaratir el cost.
Si hi ha algun pare o mare de l’escola que, amb el seu coneixement personal o professional, pugui ajudar a l’hora de
fer possible aquest projecte, que es posi en contacte amb
l’AMPA o l’escola.

4.

El carnestoltes a l’Olivera
Èxit de la rua pels carrers del barri i
3 premi al carnaval infantil de Sant Cugat
er

Un any més l’escola va celebrar el Carnestoltes amb
diverses activitats que van culminar el divendres 5 de febrer
amb una rua molt concorreguda pels carrers del barri.
Centenars d’alumnes, acompanyats per pares i mestres,
van anar desfilant acompanyats per un grup de batucada
fins arribar a la biblioteca Miquel Batllori i van tornar després cap a l’escola.
Recuperar la rua de Carnaval pels carrers (que anys enrere
ja s’havia dut a terme tot i que en els darrers cursos només
es feia una desfilada per la pista de l’escola) va ser tot un
èxit de participació i va donar molta vida al nostre barri. Tots
els nens i nenes de l’escola anaven amb unes disfresses

que tenien com a protagonistes ‘els invents’, ja que precisament aquest serà el centre d’interès de la Setmana de la
Ciència d’aquest curs, que tindrà lloc del 4 al 8 d’abril.
Moltes famílies de l’escola van participar aquell mateix cap
de setmana a la Rua Infantil del Carnaval de Sant Cugat
2016. Les comparses van recórrer els carrers del centre
de la ciutat i van acabar a la plaça Octavià amb el Ball de
Gitanetes i una animació musical.
Les disfresses d’invents de l’escola l’Olivera van fer un molt
bon paper i van guanyar el tercer premi de la rua.
Moltes felicitats a tots els nens i nenes de l’escola que van
participar-hi!

Aparcament a les
zones de vianants
Pràcticament cada dia més d’una desena de cotxes aparquen a les zones de vianants que hi ha al costat de l’escola.
Aquest fet pot ocasionar algun ensurt, ja que hi ha molts
nens i nenes que hi passen caminant a l’hora d’entrada o
sortida a l’escola. A més a més hi ha un carril per a bicicletes.
Siguem cívics, tots plegats, i evitem aquestes infraccions.
Si us plau, no aparqueu el cotxe a les zones de vianants.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

5.

Taller de llum i ombres
En Carles Pérez, de l’Ajuntament, ha vingut a fer-nos un
taller de llum i obres per el Cicle d’Educació Infantil.
Experimentem amb les nostres ombres i provem de desenganxar-les dels peus. Amaguem les nostres ombres i ens
preguntem per què desapareixen. Si ens ajuntem... podem
fer un monstre al terra!!!

També provem de canviar el color de l’ombra, busquem les
ombres d’altres objectes, tapem la nostra ombra amb un
llençol (on és? a sobre? a sota?...), fem carreres a veure qui
arriba primer, si nosaltres o la nostra ombra....
Gràcies Carles! Ens ho hem passat molt bé!

Fem llibretes amb vida!
Avui dilluns 7 de març la classe dels Lego i els Minions hem
fet unes llibretes molt xules.
Han vingut uns senyors d’un taller ocupacional de Valldoreix
per ensenyar-nos a fer les llibretes.
Primer, hem retallat imatges de revistes amb els dits. Després hem enganxat les imatges per fer la tapa.

El Julio plastificava la tapa, la Maria la retallava, el Javi feia
els forats i ens donava la contraportada i nosaltres havíem
de posar els espirals. Abans de marxar ens han ensenyat
alguns signes per poder-nos comunicar amb la Mireia que
és una noia sorda-profunda. Ens ho hem passat molt bé!
Els alumnes de 2n

6.

Els museus dels contes A 2n treballem el pintor
El Bufalletres ens visita a 2
Kandinsky
n

Els alumnes de 2 i 4
se’n van de colònies
n

rt

El passat mes de febrer els alumnes de 2n i 4rt van marxar
de colònies a La Granja de Santa Maria de Palautordera.
.Durant dos dies els nens i nenes de 2n van ser pirates i els
de 4rt arqueòlegs.

7.

Projecte
‘Música en conjunt’
En col·laboració amb l’ Escola
Municipal de Música de Sant Cugat

Aquest trimestre hem començat el projecte de ‘Música en
conjunt’ que realitzem amb l’Escola Municipal de Música
de Sant Cugat.
Aquest és un projecte pilot que es porta a terme en algunes escoles de la nostra ciutat amb els i les alumnes de 4rt.
Els nens i nenes estan organitzats en quatre grups diferents i acompanyats amb diferents mestres especialistes,
una de guitarra, una de piano, una de violoncel i una altra
de flauta de bec.
L´objectiu del projecte és que els i les alumnes aprenguin,

durant mitja sessió, nocions bàsiques amb els instruments
que ens han cedit i que tenim a l´aula. L’altra mitja sessió
de música la fan amb una de les mestres especialistes del
centre, la Maria José Colás, i es reforcen i amplien alguns
dels continguts sorgits en les activitats que han realitzat.
La previsió és que l’any vinent segueixi el projecte i s´arribin
a tocar petites peces en conjunt.
Estem molt il·lusionats i desitgem que pugui tenir continuïtat en cursos posteriors.

8.

Ús de la tecnologia a
Sant Cugat
Practiquem amb fraccions i
percentatges

Hola a tothom!
Com heu pogut veure, al llarg d’aquest mes han arribat a
l’escola nois i noies de pràctiques, i ens han preparat una
sèrie de sessions i activitats. El cas es que, els alumnes de
6è ens agradaria explicar-vos què hem estat fent durant
aquests dies de febrer a les nostres classes.
Per començar, ens van projectar un vídeo que es diu: ‘Desconnectar per a connectar’, que ens va fer reflexionar sobre
l’ús excessiu de la tecnologia. Després, ens van ensenyar
què són els gràfics de sectors, a partir dels percentatges i
les fraccions.
A la següent sessió, vam decidir realitzar la feina de
manera cooperativa i, per aquest motiu, cada grup va
triar investigar el tema relacionat amb la tecnologia que
l’interessava més.
Els temes que van sorgir van ser els següents: robòtica,
quin ús fem de les noves tecnologies, conseqüències

d’aquestes, les consoles, quines i quantes aplicacions
tenim al mòbil, quina ha estat l’evolució tecnològica i, per
últim, el punt de vista que té la gent sobre la tecnologia.
Una vegada vam tenir l’organització enllestida, vam preparar les enquestes a les tabletes i les vam anar a fer pels
voltants de l’escola.
Al final, vam recollir les dades i vam transformar els resultats obtinguts de les enquestes en uns gràfics propis, que
després vam presentar davant de la classe de manera oral.
Per concloure, creiem que ha estat una experiència molt
interessant ja que hem pogut conèixer altres maneres de
treballar i aprendre. A més a més, ens ha agradat molt
perquè hem descobert opinions diverses de la gent fora de
l’escola i a partir d’aquestes hem pogut reflexionar.
Els alumnes de 6è

9.

L’hort ecològic de l’escola
Ja fa uns quants anys que l’hort escolar ecològic funciona i
forma part del projecte de la nostra escola. Una escola que
aposta per la ciència i l’experimentació, i que disposa de
l’hort ecològic com a eina clau per reforçar i ampliar aquesta
direcció.
A l’Olivera els nens i nenes de P3 fins a 2n visiten quinzenalment l’hort per realitzar les tasques de manteniment i cura, i
realitzar jocs i dinàmiques pedagògics sobre natura, ecologia i
agroecologia, sobirania alimentària, etc...
Els aprenentatges són progressius i adaptats als nivells de
cada curs. D’aquesta manera en finalitzar l’etapa d’hort, es
considera que els infants han vivenciat no només la teoria sinó
també la pràctica i la sensibilitat que ens ofereix aquesta eina.
A més a més, aquest curs els alumnes de 6è també
s’apropen a l’hort de l’escola. D’una banda realitzen el projecte d’aps que desenvolupen a la caseta meteorològica de
l’escola i d’altra banda aprofiten els càlculs que cal realitzar a
l’hort per a fer exercicis pràctics de matemàtiques.
El projecte d’hort escolar ecològic es pot dividir en dos subprojectes segons les edats dels nens i les nenes. Veiem-ho!

Projecte d’hort en Educació infantil:
‘Descobrim i vivenciem el nostre hort ecològic!’
A través del cultiu de diverses hortalisses, la feina a l’hort,
l’observació, el joc i la relació amb els contes que es treballen a l’aula, s’afavoreix el contacte i la descoberta de l’hort
de l’escola, els seus elements i les interaccions que es donen
entre ells. Es proposa treballar per nivells diferents hortalisses segons la part que ens mengem: P3 fulles (enciams,
bledes, cols, espinacs...), P4 flors (bròquils, coliflors, carxofes,
girasols...) i P5 arrels (alls, cebes, pastanagues, patates...).
Projecte d’hort en el Cicle Inicial de Primària
‘L’apadrinament de llavors de varietats locals’
A través de l’experimentació in situ, introduïm conceptes
rellevants en l’ecologia ambiental per l’equilibri dels ecosistemes naturals. Amb l’apadrinament d’una varietat d’hortalissa
poc comú, abordem la importància de la preservació de
la biodiversitat, tant natural com cultivada, i dels bancs de
llavors de varietats locals. A més a més de treballar altres
temàtiques amb jocs i activitats de coneixença de l’espai i
la feina a l’hort. Es proposa treballar per nivells les diferents
hortalisses: Pèsol Negre (1r) i Fava Reina Móra (2n).
Adriana de l’hort

10.

Nyam, nyam, bon profit!
L’hora de dinar a l’Olivera
Bon profit és una expressió catalana per desitjar un bon
àpat i una bona digestió. Està formada per les paraules
bon (adjectiu que revesteix l’adjectiu bo quan precedeix
l’element que modifica) i profit (avantatge que es treu
d’alguna cosa). ‘Que aprofiti’, ‘Bon profit’ o ‘Bon apetit’ són
expressions de cortesia en situacions gastronòmiques del
nostre entorn social més proper, sent molt habitual en
moltes cultures i tradicions (wikipedia).

Tots atents! Un , dos, tres….
Nyam, nyam bon profit! Nyam nyam bon profit! Moltes
gràcies igualment!

cridar), saber estar en silenci quan toca.
Les lletres solen ser molt senzilles i repetitives, perquè sigui
més fàcil de comprendre i memoritzar. Fins i tot algun grup
dels més grans, han creat la seva pròpia cançó amb alguna música coneguda per ells o fan ritmes amb les mans
per acompanyar.
Organitzar les activitats de manera cooperativa afavoreix
que s’estableixin bones relacions entre els companys, alhora
que fa que es trobin en un entorn alegre que els estimula i
que els dóna seguretat.
Aquí en teniu algunes mostres:

Així comença l’espai de migdia a l’hora de dinar a l’Olivera,
tots els grups de P3 a 2n canten una cançó abans de
començar a dinar. La cançó de bon profit és una manera
de crear bones pràctiques des de ben petits, és una manera
divertida de fer veure als més petits que fins que tothom no
té el plat a taula, no es pot començar a dinar. Transmet un
valor de respecte cap als altres.

P4
No podem deixar res al plat, per què? Les cuineres
s’enfadaran!
La sopeta amb cullereta, mandonguilles amb forquilla i el
bistec amb ganivet!
Bon profit!

Aquest moment tant senzill té un valor força important
educativament, a part de començar d’una manera divertida
l’àpat, creant així un clima agradable, una cançó ens permet
desenvolupar el llenguatge, prestar atenció, saber escoltar,
treballar en grup, treballar l’ordre, controlar el to de veu (no

P5
Tots tenim gana, tots tenim gana, tots tenim gana… venim
volant!
La Laura i en Víctor ens criden, no els sentiu!
Venim de seguida, bon profit!

11.

‘Per nosaltres col·laborar amb
l’escola l’Olivera és molt natural’
Marcos Catalán, director de la Biblioteca Miquel Batllori

Hem entrevistat el director de la Biblioteca Miquel Batllori perquè ens
expliqui quins serveis ofereixen i quines
activitats organitzen per a nens i nenes.
També li hem preguntat què li sembla que la Biblioteca i l’escola l’Olivera
siguin gairebé veïnes... .
Marcos Catalán (al mig) amb la resta de l’equip de la Biblioteca

¿Com valores que la Biblioteca Miquel Batllori i l’escola
l’Olivera estiguin tan a prop?
A mi m’encanta. Considero que l’escola i nosaltres ens hem
d’entendre sí o sí. El nostre tarannà és fer sortir enfora la Biblioteca i col·laborar amb tothom en tot allò que sigui possible.
Per això, evidentment, hem de col·laborar sí o sí amb l’Olivera.
De fet, per nosaltres un col·lectiu fonamental és l’alumnat.
¿Hi ha algun projecte en comú entre la Biblioteca i l’escola?
Sí. Prestem materials a la biblioteca de l’escola per a una
activitat que es diu ‘La maleta viatgera’: tenen llibres, DVD i CD
que nosaltres els deixem i que queden a disposició dels pares
durant tot el curs. També hem allotjat sessions de formació
per als mestres de l’Olivera. I, és clar, hi ha moltes activitats
que organitza la Biblioteca en què hi participen alumnes,
mestres i pares de l’escola. Tot això pretenem potenciar-ho tot
el possible perquè per nosaltres col·laborar amb l’Olivera és
quelcom molt natural.
¿Què ofereix la Biblioteca als alumnes?
Som una Biblioteca, això per començar, i per tant tenim
llibres, DVD, fem activitats... però per la nostra idiosincràcia el
que intentem és anar una miqueta més enllà. Aquí el que es
trobaran els alumnes és un entorn on intentem propiciar la
seva creativitat i facilitar el seu aprenentatge. Procurem fer-los
partícips d’un concepte que se’n diu ‘Edutainment’ (Education
+ Entertainment) amb la idea que els nens i nenes aprenguin
a aprendre. Oferim activitats, per exemple, com ‘Jo sóc el
meu dibuix’, on canviem el focus: els nens i nenes no són els
receptors d’un conte que se’ls explica sinó que ells creen la
seva pròpia història i els ajudem a escenificar-la. És diferent:

ja no hi ha quelcom fixat sinó que són els propis nens i nenes
que donen llum verda a la seva creativitat, a les seves idees i
a partir d’aquí creen una història nova, una cosa que abans no
existia. Una altra activitat és el Club 3D: oferim la possibilitat de
crear objectes amb la impressora de 3 dimensions que tenim.
També hem impulsat un grup de pares i professors per parlar
d’aplicacions educatives per a mòbil i tablet. En definitiva
nosaltres a la Biblioteca més que proporcionar, que és un verb
que ens agrada, el que intentem també és propiciar.
¿Què és el Living Lab de la Biblioteca?
És un espai on podem tenir experiències al voltant del món de
la cultura i la lectura. Està concebut com un laboratori on es
posa en pràctica la recerca que es fa a la universitat, concretament al Centre de Visió per Computador (CVC) de la UAB.
Aquí podem conèixer com seran les noves formes de llegir,
podem fer coses creatives, podem visitar un museu del món
sense necessitat de desplaçar-nos-hi físicament... Hi podem
provar, en definitiva, noves formes d’accés a la lectura i la
cultura en general.
¿Quina funció creus que fa la Biblioteca en un barri com
Volpelleres?
Part de les activitats i propostes que fem van en el sentit de
ser un centre cívic i social. Per exemple, vam dur a terme una
activitat per mostrar amb fotografies com era el Volpelleres
antic –les masies...- i com va ser la gestació del barri –grues,
camins de sorra...-. Va funcionar molt bé perquè va contribuir
a crear un sentiment de barri. El que volem fer, en definitiva,
és col·laborar amb tothom. De fet, la Biblioteca és la seu de
l’Associació de Veïns de Volpelleres.
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