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Ep, que ja arriba
el bon temps!

Vine a celebrar-ho el 13 de maig a la FESTA DE LA PRIMAVERA!
Jocs, gimcanes, tallers, pícnic i moltes més activitats per fer escola

En aquest número de la revista trobareu un munt de notícies sobre l’Olivera: la Marató
d’Estalvi Energètic, la “Missió Apilo XII”, la recollida solidària per al Banc dels Aliments,
una xerrada sobre sexualitat, la proposta per millorar el parc del costat de l’escola... ah, i
no us perdeu les nostres recomanacions literàries per Sant Jordi! 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.cat

2.

Contribuïm a lluitar contra
la pobresa energètica
Què és la Marató d’Estalvi Energètic?
És una campanya de sensibilització i de bones pràctiques
en l’ús i el consum d’energia que s’ha fet durant el mes de
febrer. Té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic
aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica.
Per què fem la Marató?
Hem participat en aquesta activitat perquè volem solidaritzar-nos amb les persones que pateixen pobresa energètica
i destinar els diners que estalviem a finançar projectes que
assegurin que cap ciutadà pateixi fred, manca d’aigua ni
talls de llum.
Cal fer conscients als nens i nenes de l’escola que l’aigua i
l’energia són recursos finits i l’ús abusiu té conseqüències
per al conjunt del planeta. Reduir el consum d’energia ajuda
a combatre els efectes del canvi climàtic. Tots tenim a
l’abast una petita part de la solució. Malgrat que pugui semblar que l’aportació que podem fer és insignificant, la suma
de molts petits esforços individuals dóna grans resultats
col·lectius.

Al llarg d’aquest mes de febrer els alumes han descobert,
investigat i après sobre l’ús de l’energia a l’escola. Al ser-ne
protagonistes del canvi, valoren l’impacte positiu de les accions dutes a terme i el seu esforç es compensa amb una
dotació econòmica.
Tot i que la Marató es realitza al llarg del mes de febrer, des
de l’escola continuarem posant en pràctica diàriament les
mesures preses. És una actuació que no té fi.
Quins resultats hem aconseguit?
L’Olivera ha participat en aquesta Marató juntament amb
les escoles Catalunya, La Floresta i Joan Maragall. Entre tots
els centres aquest mes de febrer hem aconseguit estalviar
un 15% d’electricitat, un 7% d’aigua i un 3% de gas. L’estalvi
econòmic generat es destinarà –a través dels serveis socials- a pagar factures energètiques de persones amb pocs
recursos.
Anna Garrigosa
Cap d’Estudis

3.

Participem a la
“Missió Apilo XII”
A l’Olivera hem donat la benvinguda a la missió “Apilo
XII”. Ens agrada formar part d’un món solidari, implicat en
la idea que les millores a petita escala afegides a moltes
altres ens permetran viure en un planeta més compromès
amb la natura, amb la qualitat de vida de la seva gent …
Per això estem participant en projectes diversos : recollida
d’aliments per la gent que pateix gana, marató energètica
i recollida de piles ja que a Catalunya només es reciclen
el 34% i la normativa europea estableix una recollida del
45%.
Si vens a l’escola veuràs el coet “Apilo XII”, el tenim a
l’entrada .
Pots portar aquí les piles esgotades de casa i així ens
ajudaràs a tenir-ho ben ple. Ara està al 50% però volem
aconseguir un coet que arribi com més aviat millor al “Planeta Reciclatge”, i per això us necessitem!
Som moltes escoles que participem en aquesta iniciativa…
T’engresques?

Èxit de la recollida per al
Banc dels Aliments
L’Olivera ha participat aquest trimestre en una gran iniciativa solidària: una recollida d’aliments per a les persones que
en tenen més necessitat. En total s’han recollit una quarantena de capses amb paquets d’arròs, pasta, oli, conserves i
llegums que es donarà a la Fundació Banc dels Aliments.
La participació de les famílies ha estat tan positiva que fins
i tot s’ha allargat el termini per fer les donacions. Moltes
gràcies a tots i totes per fer-ho possible.
Què és el Banc dels Aliments?
És una Fundació benèfica apolítica, aconfessional i sense
ànim de lucre que té per objectiu recuperar els excedents
alimentaris i distribuir-los entre entitats locals perquè
els facin arribar a persones necessitades. A Catalunya
organitza campanyes tan arrelades com el “Gran Recapte
d’Aliments” o “La fam no fa vacances”. L’any passat el Banc
dels Aliments de Barcelona va recollir 18 milions de quilos
de menjar i el va repartir entre 329 entitats socials. Gairebé
140.000 persones se’n van beneficiar.

4.

Aprenem i experimentem amb
la Setmana de la Ciència
La nostra escola ha viscut de nou una de les activitats més engrescadores i participatives: la Setmana de la Ciència, que
aquest curs ja ha arribat a la setena edició. Pares i mestres han preparat conjuntament tallers i experiments amb la voluntat
de fomentar entre els alumnes l’esperit crític, la creativitat i la descoberta del mètode científic. Gràcies a la implicació de
tots i totes fins i tot ha estat possible ampliar el nombre de tallers respecte edicions anteriors. A més a més enguany també
s’han elaborat dos itineraris al laboratori i a la biblioteca: el primer, el “Niu de Ciència”, s’ha inspirat en el Museu Blau de
Barcelona i ha permès que els més petits (de 3 a 7 anys) explorin amb diferents instruments com les bàscules i els imants.
Mitjançant la seva experimentació i ús han descobert fenòmens com el magnetisme, la densitat o l’acceleració. Pels més
grans, s’ha organitzat un segon itinerari de vida marina per tal d’estudiar amb profunditat un invertebrat com el musclo: s’ha
fet una observació de musclos vius, s’han disseccionat i posteriorment s’han observat vàries mostres microscòpiques de
la seva estructura interna. En totes les activitats s’ha procurat que els alumnes desenvolupin la seva creativitat i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge. Uns valors que queden reflectits molt bé en aquesta frase del científic recentment
desaparegut Stephen Hawking: “Sigues curiós. Tot i que la vida pot semblar difícil, sempre hi ha alguna cosa que pots fer i
tenir èxit. L’important és que no et rendeixis”.

5.

A l´Olivera fem jocs matemàtics,
mates manipulatives i racons

6.

Refugiats
Com ja sabeu aquest trimestre els alumnes de 6è hem fet
un projecte que tracta dels refugiats. Hem buscat informació
via ordinador, també hem tingut l’oportunitat de fer unes
entrevistes i hem assistit a unes quantes xerrades.
Per poder portar a terme aquest projecte ens hem dividit en 12
grups de treball i hem fet diverses tasques: buscar informació,
fer una presentació interactiva, plasmar tota la informació en
una cartolina negra, resoldre uns problemes matemàtics que
ens havien preparat els nostres mestres junt amb la noia de
pràctiques, la Marina, fer un treball artístic relacionat amb la
solució del problema, etc.
Tot això ho vam exposar al passadís i vam crear altres espais
de reflexió per a tothom com: un mapa on apareixen conflictes i refugiats, cartes respostes a persones refugiades o un
trenca-tòpics sobre aquesta situació.
Aquest projecte ens ha servit per moltes coses, però sobretot per conscienciar-nos sobre aquesta situació i poder ajudar als
refugiats en el seu futur. Esperem que aquest procés ens ajudi a poder representar millor la nostra obra musical conjunta amb
l’IES Leonardo da Vinci sobre els refugiats el dimecres 11 d’abril, i continuar ajudant a millorar el món entre tots.

Reflexionem sobre
la pau i la no violència
L’Olivera ha participat aquest trimestre en una activitat per
commemorar el Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP).
Una educadora de la Universitat Internacional de la Pau va
oferir una sessió als alumnes de 4rt per reflexionar sobre una
qüestió molt concreta: els murs i l’exclusió violenta que generen.
Posteriorment una educadora del Taller Triangle va fer que
els alumnes reflexionessin sobre aquesta qüestió a través de
l’art. Tots els seus treballs es van exposar el diumenge 28 de
gener a la plaça Magí Bartralot de Sant Cugat.
Què és el Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP)?
Se celebra cada 30 de gener en commemoració de l’aniversari de l’assassinat del Mahatma Gandhi. Durant aquesta
jornada o dates pròximes a aquesta, escoles, instituts i centres
educatius d’arreu del món organitzen diferents activitats per
difondre els valors de la No violència i la Pau. A Sant Cugat
cada any es commemora aquest Dia promovent un procés
de creació artística conjunta a les escoles.

7.

100 anys del tren a Sant Cugat
¿Sabíeu que el 26 d’octubre de l’any 1917 el tren va arribar per
primera vegada al nostre municipi? Aquest mitjà de transport
va suposar una autèntica revolució: llavors Sant Cugat era un
poble de 2.800 habitants que bàsicament vivia de l’agricultura i que, gràcies a la connexió en tren amb Barcelona, va
poder créixer i modernitzar-se. Avui en dia més de 8 milions
de passatgers utilitzen cada any les 7 estacions de FGC que
hi ha a Sant Cugat. Tot això i més han après els alumnes de
4rt de la nostra escola, que recentment han visitat al Museu
de Sant Cugat una exposició commemorativa del centenari
de l’arribada del tren. Allà han pogut veure imatges d’època,
bitllets antics, trens de fusta... i fins i tot gorres de cap d’estació!

El Far West arriba a l’Olivera!
Com és habitual cada trimestre s’organitzen setmanes temàtiques a l’espai del migdia de l’Olivera. Aquesta vegada el protagonisme ha estat pel Far West. Del 26 de febrer al 2 de març els alumnes s’ho han passat d’allò més bé amb un munt
d’activitats relacionades amb el món del llunyà oest...

8.

Projecte enCORatja’t
Des del temps de migdia us volem presentar aquesta proposta que hem començat a treballar com a equips educatius
des de Paidos + Fundesplai.
A través d’aquesta proposta educativa volem assumir el repte d’educar els infants i joves en els valors de la coeducació
per a una societat més igualitària, lliure de discriminacions i
de qualsevol forma de violència.
La proposta educativa EnCORatja’t, conté una paraula
màgica, el “COR”, que relacionem amb tres idees força. La
primera té a veure amb el COR de coratge. Coratge és sinònim de valentia, d’empenta, de superació. Ens anima a mobilitzar-nos i no ser espectadors i espectadores silencioses
davant de les desigualtats, davant el company o companya
que és insultat/da o de qui se’n riuen perquè té preferència
pels jocs que són considerats del sexe contrari.
La segona idea té a veure amb el COR, d’estimació. Volem
apropar-nos a les altres persones des del respecte, evitant
els prejudicis, construint vincles i rebutjant les relacions basades en l’abús de poder i el domini. La cultura de la pau com
a principi i el diàleg com a mitjà per a resoldre els conflictes.
La tercera idea força la descobrireu fent l’acròstic de la
paraula COR. És la suma de tres estratègies prou importants: pensament Crític + Opinió + Reflexió. Ens fa qüestionar
la realitat que ens envolta. Ens convida a canviar d’ulleres
per descodificar el que hem après (la mirada envers un/a
mateix/a), i el que cada dia s’entesten a preservar a través
d’internet, les xarxes socials, la publicitat, la televisió, pàgines
pornogràfiques, etc.
Posem els maons per construir un món on totes les perso-

nes ens eduquem en llibertat i en igualtat per arribar a ser el
que desitgem i ser felices!
• El lleure educatiu, un espai idoni per promoure la igualtat
i la no violència.
El lleure educatiu és ric en activitats que generen oportunitats de convivència i reptes col·lectius. És un temps únic per
treballar les relacions interpersonals, per treballar l’autoconcepte i afavorir el coneixement mutu i per descobrir la persona tal qual és, des de la igualtat i el respecte a la diferència.
• Educadors i educadores que escolten i actuen
Aturar-se a escoltar l’infant és gairebé un repte en aquesta
societat de les presses. El lleure educatiu genera espais on sí
que és possible fer les coses amb lentitud, parant l’orella al
que expressen els infants, disposats a dialogar, empatitzant
amb les seves idees i neguits.
• Temps per conèixer, explorar, reflexionar, sensibilitzar…
El lleure educatiu adopta com a propi un mètode educatiu
basat en la vivència personal, en la reflexió crítica, en la descoberta i la solidaritat envers les altres persones.
• El joc i la creativitat, llenguatges que connecten amb el cor
A través del joc i la creativitat tenen l’oportunitat d’ampliar
la mirada sobre el que els envolta i expressen sensacions i
sentiments. La creativitat permet repensar el que és quotidià.
• Lideratge compartit
Voluntat de construir amb les famílies, l’escola, la comunitat,
la societat… El lleure educatiu vol ser una finestra oberta al
món, connectada amb altres realitats i veus amb les quals
corresponsabilitzar-se per aconseguir millors resultats.

9.

Set anys de la Junta de l’AMPA
Aquest Dimecres 6 de juny tornarem a celebrar l’assemblea
de l’AMPA com cada any. En fem dues: una al novembre i
una altra abans d’acabar el curs. Deixeu-me comentar que
aquests dies s’està discutint en nou marc de treball entre
AMPES, escoles i administracions públiques amb la redacció
d’un nou marc legislatiu que ho reguli. De moment, hem
presentat al·legacions a través de la coordinadora i estem a
l’espera de treballar-ho conjuntament per aconseguir que la
qualitat de tots els serveis de l’escola siguin els millors possibles com hem tingut fins ara. També s’està discutint una
nova zonificació escolar que encara està pendent d’aprovar-se on es millori la transparencia a l’accés a les escoles
públiques i concertades de Sant Cugat. En aquestes assemblees i en les que celebrem la Junta mensualment, i que
també són obertes a tothom, decidim sobre la gestió de 26
hores setmanals (més 12 hores del projecte hort), o el que
és el mateix, més de la meitat del temps que nostres fills i
filles passen a l’escola: servei de bon dia, menjador, servei de
consergeria, servei d’esplai, servei d’extraescolars, projecte
hort…. Aquí també s’haurien d’incloure els Casals que han
anat guanyant pes en els darrers anys amb un increment
continuat de les inscripcions, sobretot en el cursos més alts.

Tampoc hem d’oblidar l’esforç conjunt amb la coordinadora
d’AMPES, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament i altres entitats de Sant Cugat, com l’Associació de Veïns del Barri de
Volpelleres i que ens ocupen força hores del nostres temps
lliure. Aquesta labor voluntària, més la gran professionalitat
del nostre equip directiu, mestres, administratius, conserges, vetlladors, pedagogs, coordinadors, monitors, cuiners,
conserges i personal de neteja… fa que la nostra escola, l’Olivera, sigui la gran escola que coneixem avui. Pet tot plegat,
vull fer una crida dedicada a la participació a l’assemblea
de l’estiu perquè tractarem tots aquests temes i renovarem
alguns càrrecs de la Junta. Necessitarem de la col·laboració
de tots i totes per a fer una nova junta potent que segueixi
lluintant per a la defensa de l’escola pública i la millora de
la nostra escola l’Olivera. La participació i la implicació dels
pares i mares en l’educació dels nostres fills, i la col·laboració en el dia a dia de l’escola en la mesura del possible són
vitals per a fer una societat millor.
Ens veiem a la propera assemblea!
Enric Òdena Garcia
President de l’AMPA de l’Olivera

Com tractar la sexualitat
amb els fills?
Quin és el millor moment per parlar de sexualitat amb els
nostres fills? I de quina manera? Per parlar d’aquest tema tan
important l’AMPA ha organitzat el taller “Edusexualitat” en el
marc de l’escola de Pares i Mares. Tindrà lloc el dimarts 24
d’abril per la tarda i anirà a càrrec d’un psicòleg infanto-juvenil.
Entre d’altres qüestions es proporcionarà informació teòrica
per entendre les diverses etapes de la sexualitat, es donaran
estratègies sobre el com i el quan parlar de sexualitat amb els
fills i s’ensenyaran estratègies de comunicació que permetin
abordar les preguntes sobre aquest tema. Així mateix, també
es mostraran elements que ajudin a mares i pares a diferenciar
davant de quin tipus de problema o conflicte cal estar alerta
i com intervenir-hi. El taller tindrà una durada d’una hora i
mitja i combinarà la reflexió teòrica amb activitats i vídeos.

10.

Proposta per millorar
el parc del costat de l’escola
L’Associació de Veïns de Volpelleres ha presentat als Pressupostos Participatius de l’Ajuntament una proposta per millorar tota la zona de parcs que hi ha al voltant de l’Olivera i
potenciar-hi la pràctica de l’esport a l’aire lliure.
D’una banda (1) es proposta completar l’espai de parcs infantils ja existents amb més taules de tennis taula, una pista
multiesport (futbol i bàsquet), taules de jocs a les zones
d’ombra o un circuit infantil per a bicicletes.
Per altra banda (2) també es proposa millorar el solar verd
que hi ha sota l’escola (al costat de l’autopista C-16 i la rotonda de la benzinera) col·locant uns tobogans, fent un circuit de
Street Workout, una pista d’skate (o bici), una pista de volei
platja i col·locant fonts públiques d’aigua i il·luminació.
A més la idea és batejar tota aquesta zona amb el nom
de Parc de la Guineu, tenint en compte que el significat
etimològic de la paraula Volpelleres és “terra de guineus”.

Vols conèixer més a fons el projecte?
L’Associació de Veïns ha organitzat el proper diumenge 22
d’abril la Diada del Joc i l’Esport de Volpelleres (de 10 a 18
hores). Tindrà lloc al propi “Parc de la Guineu” i comptarà
amb circuits per a bicis, jocs, activitats dirigides i foodtrucks.
En el marc d’aquesta jornada també es mostrarà la proposta de millora del parc.
Vota aquesta proposta!
Aquest projecte ha estat seleccionat com a proposta finalista dels Pressupostos Participatius. Les votacions estaran
obertes des de mitjans d’abril fins al 6 de maig al web www.
decidim.santcugat.cat. Poden votar els majors de 16 anys
empadronats a Sant Cugat. Els 5 projectes que obtinguin
més vots (d’un total de 15 projectes de ciutat) es tiraran
endavant.

11.

Recomanacions de
llibres per Sant Jordi
L’illa de Paidonèsia
Oriol Canosa \ Gabriel Salvadó (il·lustr.)
A partir de 7 anys
Editorial: La Galera

En Jim Botó i en Lluc el maquinista
Michael Ende
Editorial: La Galera
A partir de 10 anys

En Nicolau Rouretort, un nen de
nou anys, viatja en vaixell amb
els seus pares. I s’avorreix. Els
pares, a més, lluny de divertir-se, discuteixen tota l’estona.
Fins que en Nicolau decideix
fer allò que li havia passat pel
cap: agafar en préstec un dels
bots de salvament i anar a una
illa ben petita. Aquí començarà
una aventura epistolar en què
l’illa s’omple de nens i nenes,
els adults no hi poden fer res i la cosa s’embolica de mala
manera. O de bona manera, segons els ulls que ho mirin.

En Jim Botó i en Lluc el
maquinista es veuen obligats,
amb la locomotora Emma, a
abandonar el país de Lummerland perquè no hi caben. El
viatge els portarà al llunyà país
de Mandala, on en Jim Botó
s’arribarà a prometre amb la
princesa Li Si després de viure
mil aventures i d’alliberar-la del
drac malvat.

Una història de futbol
José Roberto Torero \ Andreu Llinàs (il·lustr.)
A partir de 9 anys
Editorial: Blackie Books

Més que Mascotes
Raquel Gu
A partir de 3 anys
Editorial: B de Blok

El Zuza és un nen com tants
d’altres. Li encanta quedar amb
la seva colla i jugar a futbol,
tot i que és força dolent. Al
Dico, el seu millor amic, també
li encanta jugar a futbol, i és
boníssim. Junts decideixen
muntar un equip per participar
al campionat de la seva ciutat.
Són inseparables.
Jugades memorables, xuts per
l’esquadra, abraçades de gol i
moltes altres coses que formen part de l’univers màgic del
futbol. La vida del Zuza, el Dico i els seus amics quedarà
marcada per sempre pels moments viscuts partit a partit.
Un campionat que no oblidaran mai. I en el qual aprendran
que l’important no és competir, sinó compartir. I gaudir.

L’autora interpreta amb humor
les emocions i els sentiments
més habituals que experimenten els nens, inventant una
mascota per a cadascun d’ells.
Així, ens ofereix una mostrari de
personatges imaginaris pensat
per ajudar els petits lectors a
identificar les seves emocions.
Entre d’altres, hi trobarem la
mascota de la tristesa, amb
un ulls molt grossos, impermeable i de color blau, que
s’abraça al nen trist i li eixuga les llàgrimes fins que la pena
se’n va; la mascota de la calma, suau, rosa i ben tova, que
relaxa els nens en posar-s’hi al damunt; la mascota menjavergonya, la mascota fortota...

Una Carnaval
de pel·lícula

