
Era el març del 1996, la Rosa Maria em va trucar i em va proposar
començar una escola nova. Em vaig quedar parada, amb el telèfon
a la mà; però de seguida vaig pensar que havia arribat un tren, i
que si el deixava passar potser no tornaria a aturar-se en aquella
estació. Començava un gran viatge, que avui, onze anys més tard
encara continua.

Amb la Rosa Maria i en Josep, el 1992 vam començar una conversa
pedagògica entorn de la formació de mestres.

L’aprenentatge és un procés actiu en el qual els mestres guiem el
camí, però els nens i nenes han de poder caminar per conèixer el
terra que van trepitjant,  per poder saber caminar-lo i córrer-lo, si
fa falta.

Aprenem amb els altres i amb nosaltres mateixos, i en aquest procés,
poder posar paraules a tot allò que entenem, que coneixem, ens
ajuda a comunicar-nos i ens ajuda a endreçar les idees pròpies. La
interacció amb els companys i amb els nostres mestres ens renova,
ens fa avançar. En aquest sentit, des del començament enteníem que
la llengua està immersa en el procés d’aprendre, perquè és el vehicle
per excel·lència que ens permet representar la nostra mirada del
món; i aquest és el cor del Projecte Integrat de Llengües que dóna
identitat a la nostra escola.

La conversa havia començat abans que l’escola Vila Olímpica fos
engendrada; i aquesta conversa va continuar amb el naixement de
l’escola, amb els mestres que van venir,  amb les famílies que van
apostar, al començament, per unes idees que els explicàvem, amb
els monitors, i, sobretot, amb els nens i les nenes. De mica en mica
la conversa va esdevenir projecte definit i escrit. L’experiència que
portem a terme a les classes ens ha ajudat a enriquir, polir i matisar
les idees inicials. Les famílies i l’escola ajudem els nens i nenes a
aprendre a viure en el món que els toca viure i a esdevenir ciutadans
actius i creatius. En aquest procés, els nens i nenes aprenen; però
nosaltres, si revisem de forma constructiva la nostra tasca, podem
aprendre’n un munt. En aquest sentit, l’itinerari del viatge que és
l’escola indica que està formant molts nens i nenes, i alhora és també
un referent per a la formació de mestres. I és per això que parlem
de Centre Experimental, perquè fem, revisem, refem i aprenem.

La màgia del viatge: preparar l’equipatge, informar-te dels destins,
agafar el tren i conèixer gent i llocs nous, que fan que de mica en
mica puguis anar entenent el món d’una forma un pèl diferent, perquè
cada cop pots mirar-lo des de perspectives diferents; és la màgia de
començar i anar construint una escola.

Tana Serra

Els nens i les nenes de 1r A som la classe dels cavalls perquè
és un mamífer molt bonic i el volíem estudiar bé.
Hem anat a veure una funció de titelles que es titulava en Pere
i el llop.
També hem escoltat uns contes que parlaven de la pau i de
ser amics.
Hem après a tenir cura de les nostres dents veient el conill
Dr. Rabbit i els seus amics.
Ara aquest curs ja sabem llegir i escriure molt bé.
També escriure poemes bonics.
Ens hem dibuixat a nosaltres mateixos amb diferents materials.
Vam anar de colònies i ens ho vam passar molt bé perquè vam
fer moltes coses divertides: una excursió a la riera i moltes
activitats, com ara estudiar l’hort, observar com viu un cavall
i què necessita, vam fer galetes i vam veure les gallines i els
conills.
Aquest curs ens ho hem passat tots molt bé perquè som tots
plegats molt amics!

Enguany l’escola fa 10 anys, i ho hem celebrat fent una fira
en la qual tots els cursos han participat amb activitats del seu
nivell relacionades amb el Projecte Integrat de Llengües.

Nosaltres, que ara som de 6è, hem viscut a l’ escola 9 d’aquests
10 anys. Quan vam  començar P-3, vam ser els últims que
encara vam anar als barracons, on ara estan construint el
poliesportiu.

Durant aquests anys que hem passat en aquesta escola hem
viscut moments tristos, alegres, emocionants...  però sempre
acompanyats dels nostres amics, amigues, mestres i monitors.

Aquest curs, a 6è, hem après moltes coses i hem treballat
molt. Hem fet de reporters a les festes de l’escola. I durant el
curs hem fet dos reportatges on hem millorat la manera de
treballar en grup, la relació i exposició del treball i la
convivència amb els nostres companys i companyes. També
hem après molt sobre el lloc escollit per fer el reportatge.

Aviat marxarem al Delta de l’Ebre per gaudir de les nostres
últimes colònies de l’escola, i quan tornem ens acomiadarem
de tots vosaltres, però sempre portarem l’escola Vila Olímpica
en un racó del nostre cor.

especial escola

meva visió de les coses. Tothom té dret a l’educació,  i em sento
afortunada d’haver anat a parar a una escola que intenta ser una
escola per a tothom. Iniciem l’experiència, amb reflexió i sense
ingenuïtats, d’intentar ser una escola més inclusiva. Aplaudeixo
aquesta iniciativa, gens fàcil però que ens fa ser a tota la comunitat
educativa, pares, mares, mestres i alumnes, més persones.

Anna Maria Serra

SENSE ACABAR...

Since I heard of this school, that was seven or eight years ago, I felt
the need of being part of this project because it was what I believed
in. I still do because the experience here has reinforced it and
definitely fulfilled my expectations.
It is a pity some people do not realize this project or similar it is the
key to succeed in learning and teaching languages mainly in Primary
school.
"One day I had a dream..."

Des que vaig sentir parlar d´aquesta escola, d´això fa set o vuit
anys, la meva il·lusió va ser poder participar en aquest projecte.
Se’m va donar l´oportunitat de fer-ho i....

Blanca

Finals d’agost, nova destinació, a la pantalla de l’ordinador puc
llegir: Laia Tovias- CEIP Vila Olímpica. Busco a la guia BCN on
està, al costat del mar...
Primer dia, em formulo un munt de preguntes: com serà aquesta
escola? Com serà la gent que hi ha, mestres, nens i nenes, pares,
mares...?
Amb la moto continuo avançant, el batec del cor es va accelerant,
els nervis van augmentant; faig el revolt d’avinguda Icària i veig
l’edifici de la Vila, entro, i de mica en mica tots els mestres van
arribant, es saluden, s’expliquen les vacances...
Aquest moment ara és un record, aquelles cares desconegudes de
mica en mica les he anat coneixent, hem compartit bons moments;
aquella escola desconeguda de mica en mica la vaig descobrint: els
seus projectes, els seus pensaments, els seus nens i nenes que l’omplen
d’alegria i d’il·lusions.
Ara ja fa quasi un any que hi sóc i encara em van sorgint preguntes,
preguntes amb resposta, preguntes que em fan pensar altres preguntes,
preguntes que puc compartir amb la gent que m’envolta i junts
pensar solucions.

Laia Tovias

Sempre és difícil posar-se davant d’un paper blanc i escriure. És
difícil per a nosaltres, els adults: ara imagineu-vos com ho deu ser
per als nens i nenes que tot just comencen a aprendre a escriure i
llegir.

Cada any, quan comença un nou curs de P-5, pregunto als nens i
nenes què els agradaria aprendre en aquest temps que estarem junts.
Ells em diuen que volen aprendre a llegir i també a escriure, a
dibuixar millor, a fer lletra lligada, a sumar... Són moltes les inquietuds
i les ganes de descobrir coses noves, i és això, aquest desig d’aprendre,
el que fa que quan acaben P-5 vegin acomplertes les seves
expectatives, que hagin arribat a una meta que ells mateixos s’havien
posat. Són ells el qui tracen el camí per arribar-hi. Cadascú un
recorregut diferent, amb ritmes diferents i amb diferents maneres de
fer i aprendre; però tots amb una cosa comuna, la més important:
LA MOTIVACIÓ.

És aquesta motivació que els empeny a anar construint el seu
aprenentatge, a anar aprenent de les seves errades, a continuar
intentant-ho, a tenir cada cop més confiança en ells mateixos i a
creure’s capaços de fer, d’arribar, d’aprendre, de superar-se dia a
dia i d’anar creixent per dins.
Per a mi, això és el més important i també el més emotiu. Veure’ls
créixer, fer-se petites persones, autònomes, responsables. Personetes
amb criteri, que saben resoldre entrebancs, que busquen solucions
als problemes, que s’apunten als nous reptes. Ajudar-los a tenir
confiança en ells mateixos i en les persones que els envolten. Saber
que has aportat un petit gra de sorra en aquest procés, que els
acompanyes en aquest camí, que aprens cada dia de la tasca feta,
que aprens amb ells. Aquesta és la recompensa, una recompensa
que no té preu. És quelcom que només es pot entendre quan et creus
la teva feina i t’hi aboques amb el mateix que els nens i les nenes
s’aboquen cada any a un nou curs, amb ganes i MOTIVACIÓ. És
el meu desig que aquesta flama segueixi encesa quan celebrem els
20 anys de la nostra escola, l’escola que ens permet, gràcies al seu
projecte i a la seva gent, treballar amb la il·lusió i les ganes amb
què ho fem any rere any.

Laly Contreras

Aprendre és fer petites passes endavant i anar recorrent un camí
que al llarg de la vida no s'acaba. Porto força anys fent de mestra,
i no he deixat mai d'aprendre dels alumnes amb qui he tingut la sort
de trobar-me en el camí. És un privilegi poder-te guanyar la vida
treballant i disfrutant alhora. Aquesta sort encara ara m'acompanya
i em sento agraïda. Aquest agraïment el vull fer arribar també a la
Vila Olímpica, que fa 10 anys que va néixer i que ara em dóna la
possibilitat d'experimentar de molt a prop i d'aprendre d'un projecte
integrat de llengües que, com a mestra d'escola pública, difícilment
trobaria en un altre centre.

Magda Baqués

CEIP VILA OLÍMPICA 10è ANIVERSARI

Els nens i les nenes de 1r B som la classe dels dofins! Vam
escollir aquest mamífer perquè és un animal que ens agrada
molt i, a més a més, volíem conèixer moltes coses d’aquest
nedador tan especial. Estem molt contents perquè aquest curs
ja hem estat al pis de dalt de l’escola amb els nens i nenes
més grans de l’escola i ens ha agradat molt. Hem fet moltes
coses noves aquest curs i pensem que hem après molt.
Hem estudiat molt a fons el dofí i hem conegut coses noves
que no sabíem.
Ens va agradar molt la visita que vam fer al zoo de Barcelona,
ja que vam veure un espectacle de dofins molt interessant.
També ens ho hem passat molt bé a les estones d’assemblea,
ja que hem parlat de les coses que més ens preocupen trobant
solucions entre tots.
Aquest curs hem tingut deures per fer a casa amb el llibre de
préstec. Aquest llibre ens ha ajudat molt per practicar la lectura
a casa... i ja sabem llegir i escriure molt i molt bé!
Per Nadal, vam fer el caga tió i també tenim un record molt
divertit amb la classe dels cavalls!
Vam escriure poemes molt macos per Sant Jordi i els vam
llegir pels pares.
Hem anat al teatre a veure El Pere i el llop i també hem fet
diverses sortides com per exemple: al Montseny, a la fundació
Tàpies, al molí paperer de Capellades i al mercat de Poblenou.
També han vingut les infermeres de Can Felipa i ens han
ensenyat molt bé com hem de rentar-nos les dents per no tenir
càries. A més a més, vam veure una pel·lícula del Dr. Rabbit.
Hem après moltes coses del squirrels (esquirols) en anglès.
Hem descobert que podem aprendre moltes coses d’un animal
amb un altre idioma.
Ens ha agradat molt anar de colònies a Can Ramió perquè
hem fet moltes coses divertides, com ara fer galetes, muntar
al “Power”, que és un petit poni que hi havia a la granja de
la casa, plantar un petit hort,  fer cabanes i, sobretot, imaginar
moltes aventures!
Aquest curs ens ho hem passat molt bé junts perquè ens agrada
treballar molt i tots som molt bons amics!

1r A, els cavalls

1r B, els dofins

2n A, les palmeres
A la classe de segon els nens tenim 7 i 8 anys. Fa 5 anys que
vam començar l’escola i aquest any ja fa 10 anys. Feelicitaaaats!
Vam ser tortugues, ximpanzés, sardines, esquirols i ara som
la classe de les palmeres.
Ens agraden les plantes. Aprenem que ens donen oxigen, que
les flors es tornen fruits i dels fruits surten llavors.
Aprenem cançons llargues i paraules noves en anglès; del
circ, del menjar, del que ens agrada, de les roses i de la roba.
A castellà, les rates han vingut, i sort d’un flautista que ens
ha ajudat, perquè si no...
Ara ja som al primer pis, i segon ens agrada molt perquè
llegim més bé i aprenem a multiplicar.
Com que ja som grans, és el primer cop que hem estat al terrat.
Allà hem vist quina corona d’aniversari a l’escola li han posat.
Blava, plena d’ones blanques.
Visca la corona, visca segon!
Visca la millor escola del món!

2n B, els cactus
Ja hem arribat a 2n. Estem contents perquè hem après a llegir
molt bé. Anem a la biblioteca i llegim contes en silenci i molta
concentració.
També aprenem anglès: números, dies de la setmana, projecte
de roses, i moltes coses més.
A castellà hem fet una obra de teatre i hem après a no tenir
vergonya, a parlar ben fort i a treballar tots junts.
A medi estem treballant les plantes i descobrim coses que
abans no sabíem. Anem d’excursió i aprenem a plantar llavors
i a cuidar la nostra planteta. A l’escola estem fent de jardiners:

arrenquem les males herbes, trasplantem plantes, fem esqueixos,
reguem, aprenem les parts de la planta i assequem pètals de
rosa.
A segon estem molt bé. Hem après moltes coses i ens ho hem
passat molt bé. Esperem que tercer sigui igual de divertit que
segon.

3r A, les àguiles reials
Un any més, una cosa més o més d’una cosa més!

Aquest curs hem après a estar més contents amb els amics.
L’any passat ens barallàvem molt i aquest any no tant, perquè
ens estem fent grans. Ens ajudem més entre tots. L’any passat
érem molt més individualistes, i aquest any estem aprenent
a estar plegats molt més sovint, i hem descobert que estem a
gust, perquè estem millorant la nostra educació.

A principi de curs ens pensàvem que si dèiem “No ho entenc”,
això volia dir que no sabíem res de res i que la resta de
companys se’n riurien de nosaltres, i nosaltres no volem fer
el ridícul, i ara hem descobert que no tan sols no el fem sinó
que ens ajudem i hi hem sortit guanyant!

Si ens enfadem tenim dues feines: enfadar-nos primer i
desenfadar-nos després.
El millor negoci que podem fer és fer-nos amics de veritat!

Felicitats escola!
10 anys, escola!
10 anys: ja són molts!
Felicitats escola per fer els 10 anys!

3r B, els tucans
Els nens i nenes de 3er B som la classe dels Tucans. Ens
agrada aprendre i ens ho passem bé. Hem investigat i après
sobre les aus, els rèptils, els ibers, els romans, els oficis de la
gent i els sectors de treball.
Ja sabem restar portant-ne, multiplicar, i comencem a dividir.
Ens agrada escriure, llegir i comptar.
Hem après a ser sincers, ja sabem què són els delegats. Notem
que ens tractem millor i que som més educats.
Sabem posar-nos d'acord i entre tots ens ajudem com a bons
companys.

Ens sentim molt a gust a la nostra classe on hem après tantes
coses i volem continuar aprenent amb l'ajut dels monitors i
mestres de la nostra escola.

4t A, el gel
Aquest any a 4t ens ho hem passat molt bé. Hem après moltes
coses noves i hem fet sortides molt interessants, com ara
passejar per l’Eixample, descobrir Moià i visitar el Museu de
l’Aigua. Però de totes les novetats ens quedaríem amb les
colònies a Les Obagues, la preparació de la Fira, les sessions
de contes en anglès, els experiments, l’intercanvi amb P3 i la
Cantània.

4t B, els joglars
Ara que estem acabant el curs de 4t, mirem enrera i ens
adonem de tot allò que hem anat aprenent. Tots coincidim que
hem après a organitzar-nos millor la feina i la carpeta, a
estructurar millor el full i a ser més polits.
De tot el que hem treballat, ens ha agradat molt el treball de
la notícia perquè cada setmana ens assabentàvem de coses
molt interessants que havien passat. Hem fet per primera
vegada un treball d’un llibre i dos treballs de medi i castellà
en petit grup.
Els racons també ens han ajudat a saber fer valoracions i a
organitzar-nos el temps.
En conclusió, pensem que 4t és un curs molt interessant on
ens hem sentit molt a gust i potser per això se’ns ha fet tan
curt a tots.

Aquest any, a 5è, vam fer l’itinerari, que consisteix a preparar
una ruta per Catalunya.
Quan ens van presentar aquest treball ens vam sentir una mica
nerviosos davant d’una feina que necessitava tanta organització!
Però de seguida ens vam posar a treballar: ens vam dividir en
grups de 4 o 5 nens i nenes, i vam mirar de passar per una
comarca de muntanya, una de costa, una de plana i, per últim,
per una comarca del sud del país. Internet i d’altres recursos
ens van presentar tot el ventall d’opcions d’allotjaments,
restaurants, visites, rutes, transports… La quantitat d’informació
i, en moltes ocasions, els preus, no ens deixaven de sorprendre.

El fet de treballar en grup ens va ajudar a acceptar propostes
d’altres companys, a compartir diferents maneres de treballar
i  a conèixe’ns una mica millor. Tot plegat, una experiència
única.

5èB no ens podíem acomiadar sense desitjar:
FELICITATS, ESCOLA VILA OLÍMPICA!

escrits de 5è

Estimada Escola,
Sóc el Diari de Classe de 5è. Estic content perquè enguany
fas deu anys, felicitats! Em toca escriure’t a mi i t’explicaré
quina és la meva feina.
Cada setmana els nens i nenes m’escriuen fets importants de
la vida de la classe i així puc estar al dia. M’omplen els fulls
de tinta, dibuixos i, a vegades, faltes d’ortografia que em fan
pessigolles però, tant hi fa, m’agrada que m’expliquin les
seves vivències. El dia d’assemblea em llegeixen en veu alta,
quina vergonya!
Sempre sóc a la taula del nen o nena que és responsable de
mi aquella setmana. Estic preparat per si passa alguna cosa
extraordinària i cal apuntar-la. A vegades ric molt, com quan
anem a fer la cursa d’orientació a Collserola i plou a bots i
barrals, i a vegades em poso trist, com quan falta algun nen
perquè està malalt.
Llavors comença el cap de setmana. Viatjo a cases diferents
i a vegades arribo molt marejat després d’haver-me estat a la
motxilla tanta estona. Els pares em llegeixen amb molt d’interès,
què en són de tafaners! M’agradaria dir-los que tinc gana
perquè ningú m’escriu el dissabte o el diumenge però no em
senten. Si sabessin com m’ho passo de malament durant les
vacances...
Fins sempre. El diari de 5è.

6è A.cat

Per a l’escola Vila Olímpica aquest és un any especial perquè
celebra el seu desè aniversari. Nosaltres, que som els més
grans de l’escola, hem tingut el privilegi de viure’n nou. En
aquests anys hem après moltes coses de diferents àrees, i ara
que gairebé marxem de l’escola ens adonem que hi ha coses
que ens acompanyaran tota la vida. En podríem anomenar
moltes, però en posarem una per a cada any de l’escola:
compartir amistat, ajuda, respecte, confiança, estimació,
companyerisme, créixer com a persones, recolzament i esforç.
Tot això es resumeix en una sola paraula: conviure.

Els nois i noies de 6è esperem amb moltes ganes uns dies
molt especials per a nosaltres, durant els quals podem posar,
una vegada més, en pràctica tot això: les colònies. A 6è, com
que és el darrer any, les valorem més: són més llargues, més
intenses, amb activitats diferents... Són uns dies en què
l’objectiu principal és gaudir del que fem i de l’entorn, i ens
donen l’oportunitat de conviure a totes hores amb els companys
de les dues classes, com si fóssim un únic grup molt gran. En
una paraula, INOBLIDABLES, igual que ho serà l’escola per
a tots nosaltres.

6è B+

Diari de colònies de 5è A, octubre 2006

I TAMBÉ HEM APLEGAT ALGUNS
SECRETS DELS MESTRES...

Ja es veia, ja, que era un espai maco, lluminós. Però estava buit.
Quin repte, aquell! Em van donar l’oportunitat de posar en marxa
la biblioteca de l’escola. Per a mi va ser un regal.
Omplir de llibres aquell espai no era el més important: el que calia
era que la biblioteca  formés part activa de la vida i del projecte del
centre. Havia d’estar integrada en cada etapa, en cada alumne i
reflectir el dia a dia de l’escola.
Des del principi vam voler fer de la biblioteca un lloc de trobada,
on els nens i nenes poguessin  descobrir materials d’aprenentatge
i de lleure. Donar la possibilitat de practicar la cooperació, de
compartir amb els altres espai i temps de lectures.
Ara la biblioteca ja està consolidada, els alumnes des de petits fan
estones de lectura, altres acudeixen al servei de préstec, l’ocupen
en hores d’estudi, i tots saben que allà hi ha desada un munt
d’informació que està al seu abast. A la biblioteca també es fan
presentacions, audicions de contes i es reben autors.
Avui aquell espai està ple, ple de llibres i altres materials, però el
més important és que, diàriament, els nens i nenes de l’escola en
gaudeixen i li donen vida.

Marisa Abad

Tot va començar fa nou anys quan, després de 5 anys de voltar per
diferents escoles i de trobar-me amb estils diferents de treballar,
vaig arribar a l’escola Vila Olímpica. La Tana  ja m’havia parlat
de l’escola abans que comencés a funcionar. M’havia parlat d’un
Projecte de Llengües on es començava a fer anglès des de P-4 i que,
a partir de cicle mitjà, esdevindria llengua d’aprenentatge de les
àrees de medi i de matemàtiques. Jo, com a especialista d’anglès,
vaig trobar aquesta idea interessantíssima. Per això, tot i que jo
sempre havia  ensenyat a cicle superior, quan la Tana em va proposar
formar part d’aquesta escola no ho vaig dubtar ni un moment. El
curs 96-97 vaig aterrar a l’escola Vila Olímpica com a tutora de P-
5. No m’ho podia creure. Recordo que érem com una família: pares,
mares, poquíssims mestres i monitors. Aquell mateix any vaig
començar a veure que el projecte no era només l’anglès. Era un
projecte que anava molt més enllà, un projecte que ajudava els nens
i nenes a ser part activa del seu aprenentatge, un projecte on la
llengua es considerava l’eina clau per aprendre, parlar i escriure
sobre qualsevol àrea. Un projecte on el treball en equip de tots els
mestres era imprescindible per dur-lo a terme. Any rere any l’escola
va anar creixent, cada vegada hi havia més nens i nenes i més
mestres, i el Projecte cada vegada anava quedant més definit.

Ara, després d’aquests anys  i després de moltes hores de reunions
i reflexions, estic orgullosa de veure que, gràcies a aquesta manera
de fer comuna, els nens i nenes de la nostra escola són capaços de
saber parlar, argumentar, discutir per acordar, i escriure textos sobre
tot el que estan aprenent, i  sobre ells mateixos, i, sobretot, ser
persones. I que tot això  no només ho fan en català, sinó també en
castellà i en anglès.

Felicitats, Vila Olímpica!

Gemma

I ja són 10 anys d’escola… És tota una dècada en què la Vila
Olímpica ha vist créixer personetes entre aquestes parets, i en què,
any rere any, les ha cuidades, ha procurat per als seus aprenentatges
i ha rumiat durant infinites hores sobre el que convenia més a
cadascuna d’elles per mantenir el seu somriure.
Recordo sovint el meu primer curs a l’escola, ara ja fa 4 anys. Va
ser un any molt intens quant als aprenentatges en el tractament de
les llengües, però també en col·laboració, coordinació i
companyerisme. Estic segura que aquestes experiències viatjaran
per sempre amb mi, i que formen ja part de la meva manera d’entendre
la nostra feina; per això no puc deixar passar aquesta oportunitat
per dir:
GRÀCIES, VILA OLÍMPICA. FELICITATS, ESCOLA!!!

Eva Maturana

Aquella escola tan petita al mig del sorral, entre la terra i el mar...
Quantes coses podríem explicar? Moltes... Però la més important
sempre ha estat treballar amb il·lusió, amb projectes i amb alegria
cada dia.

Maria Guerrero

Sóc mare d’un fill amb pluridiscapacitat, i el que representa per a
mi això es descriu en un relat que vaig trobar d’una periodista
explicant la seva pròpia experiència.

Esperar un bebè és com planificar un fabulós viatge de vacances a
Itàlia:  compres moltes guies de turisme i fas uns plans meravellosos:
El Coliseu, el David de Miquel Àngel, les góndoles a Venècia...
també pots aprendre algunes frases en italià. Tot és molt excitant.
Després de mesos de preparació, finalment arriba el dia: arregles les
bosses i estàs molt nerviós .Algunes hores després, a l’avió, l’hostessa
 diu: “Benvinguts a Holanda”. Holanda? –preguntes- què vol dir
amb Holanda? Jo vaig pagar per anar a Itàlia! Tota la meva vida  he
somniat en anar a Itàlia! Però hi ha  hagut un canvi en el pla de vol
i l’avió ha aterrat a Holanda i vostè s’hi ha de  quedar.”
Així que has de sortir i comprar noves guies de turisme, fins i tot
aprendre un idioma nou . El que és important és que no t’han portat
a un lloc horrible. Es tracta, simplement, d’un lloc diferent. És més
lent i menys enlluernador que Itàlia. Però després de passar-hi algun
temps i recuperar la respiració, comences a mirar al teu voltant, i
notes que Holanda té molins de vent, tulipes, fins i tot  Rembrandts...
Però tots els  q ui coneixes estan ocupats anant i venint d’ Itàlia
presumint del  temps meravellós que hi han passat. I durant la resta
de la teva vida, et diràs: "Sí, aquí és on se suposava que jo anava.
Això és el que jo havia planejat."
Aquest dolor mai no desapareix, perquè la pèrdua d’aquest somni
és una pèrdua massa significativa. Però si malgastes la teva vida
lamentant no haver arribat a Itàlia, mai no podràs ser lliure per gaudir
del que és especial, de les coses encantadores que t’ofereix Holanda.

Tenir aquesta experiència m’ha canviat la vida, els valors, les
prioritats, però val a dir que com a mestra també ha enriquit la

5è A, els croscatons

5è C, els magmàtics

5è B, els terratrèmols



s’interessen per tot el que els envolta, afronten els reptes sense por,
se senten motivats per avançar cada dia més, debaten per arribar
a acords...
Ara ja fa gairebé vuit anys que sóc aquí i encara conservo la mateixa
il·lusió que quan vaig arribar-hi... I això és perquè sé que som en
el bon camí.

Felicitats Vila Olímpica!!!

Marta Riba

Ningú ja no qüestiona els avantatges d’aprendre idiomes, però
aprendre llengües és molt més. Aprendre llengües és fomentar la
comprensió i la comunicació entre persones. És entendre que la
realitat es pot conèixer a través de diferents llenguatges, tots vàlids,
que ens ajuden a comprendre el món de manera més complexa i
completa. I, sobretot, és obrir als parlants les portes del diàleg i la
tolerància per a descobrir que la diversitat és un avantatge, un regal
meravellós, i mai una amenaça.

Lídia Jové

L’escola Vila Olímpica, aquesta escola tan especial per a tots
nosaltres, fa que ens sentim plens de vida i d’alegria. Tots els qui en
formem part som molt afortunats, i dia a dia lluitem per mantenir
el valor més important que la caracteritza: una escola pública de
qualitat. Gràcies al treball dels mestres, pares i alumnes, l’escola
ho ha aconseguit al llarg de 10 anys. Moltes felicitats, Vila Olímpica!
Per molts anys més!

Rocío Rodríguez García

Potser l’escola és el cau quan a P3 els nens/es comencen.
Potser és el lloc on les paraules circulen. I també els sentiments.
Potser és un espai on poden fer créixer els pensaments, les decisions.
Potser és una xarxa d’amics.
És un bon lloc per compartir.
És la meva opinió.

Gràcies, escola.

Antònia

Vaig entrar a treballar a la Vila Olímpica quan tot just feia 3 anys
que havia començat. Era una escola de nova creació que portava
a terme un projecte molt interessant de llengües.
Desprès de 8 anys he tingut temps d’amarar-me d’una forma
d’ensenyar molt propera a la meva manera d’entendre l’educació.
 He après , he compartit i he aportat noves idees... i ara m’identifico
tant amb aquest projecte que ja no sabria treballar d’una altra
manera.
Espero que en un futur molts nens i nenes puguin aprendre i ser
feliços com els nens i nenes que he vist créixer durant aquests anys.

Maria Antònia Novau Gibert

Aquest és el segon curs que formo part d’aquesta història que es
titula CEIP VILA OLIMPICA.
Fa 10 anys que va començar, i gràcies a l’esforç i la il·lusió
de companys/es, dels nens i de les seves famílies,  l’escola s’ha fet
gran.
Tinc la sort de poder compartir amb tots vosaltres aquest projecte
que inclou des de  fa dos anys la USEE .
Ha estat una molt bona experiència col·laborar i acompanyar
a tots aquests nens/es en aquest camí que ens ajuda a créixer a tots.

Mònica Garcia

Quan vaig arribar a l’escola, ara ja fa 5 anys, venia de voltar per
diferents centres, altres barris, altres nens i nenes, altres mestres...
que, de mica en mica, m’anaven ajudant a créixer en aquesta
professió.
Em vaig trobar un equip directiu fort, amb empenta, i uns mestres
amb moltes ganes de tirar endavant, tots junts, el projecte de l’escola.
Va ser fàcil encomanar-se d’aquesta il·lusió! Mestres, pares i nens,
m’ajudaven a sentir-me cada dia com una part més del projecte.
Ara ja fa 10 anys que l’escola s’omple cada dia de rialles, plors,
amistats, dubtes, il·lusions, decepcions... que ens ajuden a créixer
a petits i grans.
Estic contenta de formar-ne part.

Noemí

UNES  PARAULES

Només unes paraules, les justes per felicitar les persones que han
fet possibles aquests 10 anys d’escola. La nostra escola és un projecte

PRIMERS PENSAMENTS DE L’ESCOLA

A L’ESCOLA….
. Juguem, pintem, estudiem, fem psicomotricitat i saltem�!
. Ens fem “besitos” i abraçades amb els amics.
. Aprenem a endreçar, endreçar,.....cada cosa al seu lloc.......
. Aprenem a fer pintures com el Miró.
. A escriure el nom i decorar-lo…………

AL PATI….
. a jugar amb la sorra i a fer llunes i dibuixar amb el dit i amb
pals, lletres i números al pati!
. Ens trobem amb els germans al pati i podem jugar amb ells.
. A fer sorra fina, a córrer i a fer “bonys” i boles de fang!

TAMBÉ APRENEM….
. A netejar-nos el “culet”
sols, a cantar tots junts,
a no mullar-nos amb
l’aixeta, a no pegar, a no
empènyer, a no fer
marranades com els
bebés..
. A no plorar per tonteries
. A menjar bé i sols!
. A nedar a la piscina
. A escriure el nostre nom! I trobar els dels companys.

M’AGRADA....
…portar les meves joguines a l’escola i compartir-les
. M’agrada jugar a dinars amb les nines..
…i a menjars a la caseta del pati.
. M’agrada el menjar de l’escola, el peix és molt bo!!
. La conversa, quan expliquem coses
. M’agrada ser protagonista i que vinguin els meus papes!

VOLEM APRENDRE….
. A cordar-nos les sabates
. A llegir i escriure
. A posar-nos sols les jaquetes i les
motxilles
. A cordar-nos els botons de bates
i jaquetes…

A L’ESCOLA TENIM MOLTS
AMICS PER ESTIMAR I ENS FEM MOLTS GRANS!!!!

comú que no seria possible sense l’esforç i la col·laboració de
tothom, des de llocs ben diferents, els pares i les mares, les persones
que hi treballen, mestres, monitores i la gent que des de darrere d’un
taulell o d’allà on sia fa possible el dia a dia. Només vull dir que
és una sort estar amb vosaltres, posant un petit granet de sorra en
aquesta tasca comuna,  i com no, dir ben fort:

FELICITATS, VILA OLÍMPICA!  I PER MOLTS ANYS!

Enric

He format part d’aquesta escola sis dels seus 10 anys.
Era el juny del 2001, estava a Menorca de colònies amb els meus
alumnes de 6è de l’escola Patufet -Sant Jordi de L’Hospitalet, quan
la Rosa M. em va trucar i em va preguntar si volia entrar a formar
part de l’escola Vila Olímpica. Si estava acostumada a treballar
amb alumnes grans i sense llibres... Vaig acceptar, i el curs 2001-
02 vaig ser tutora dels més grans de l’escola quan estaven a 5è. Va
ser un any molt dur perquè partint de zero, vaig haver de crear tots
els materials del currículum de 5è en les tres llengües de l’escola.
Va ser una feinada, però agraeixo a l’equip directiu la confiança
que va dipositar en mi.
El curs següent, també a 5è, amb els alumnes de la segona promoció,
per si no teníem prou feina, vam anar fins al Parlament de Catalunya
a presentar un projecte de llei. Va suposar molt de treball, però va
resultar una experiència molt enriquidora.
Tots aquests cursos he estat tutora de 5è, excepte enguany que ho
sóc de 6è, curs que encara suposa més esforç i dedicació, però
treballar en el projecte integrat de llengües és gratificant perquè
dóna sentit a l’aprenentatge lingüístic i coincideix amb el que jo
crec que és la manera que s’han d’ensenyar les llengües, especialment
les estrangeres, com és el cas de l’anglès.
A més, treballar amb un claustre de professors/es com els de la Vila
Olímpica t’anima, perquè veus que no estàs sola, que tot el professorat
s’implica en el projecte de l’escola, i això també és gratificant.
I finalment, amb tots els meus anys d’experiència de mestra, tinc
clar que no em vaig equivocar quan vaig escollir aquesta professió,
i això gràcies a tots els grups d’alumnes que he ensenyat, que he
intentat educar com a persones, però dels quals he après coses noves
cada dia.
Gràcies a tots i FELICITATS, VILA OLÍMPICA!!!

Núria Carrillo Monsó

Vaig començar a treballar a l’escola Vila Olímpica durant el curs
1998-99.
Portava molts anys treballant com a mestra i em feia il·lusió formar
part d’una escola de nova creació, on poder aportar  i compartir
idees sobre aquesta tasca tan engrescadora i fascinant que és
l’educació dels nostres infants.
Al llarg d’aquests anys, hem  construït entre tots una escola que dia
a dia volem anar millorant gràcies a la  reflexió i la pràctica
compartida de tots els docents que en formem part.

Aquest és el segon curs que formo part de la USEE , una tasca que
m’aporta nous reptes professionals i una gran satisfacció personal.

Pilar Fargas i Soler.

Aquest any l’escola celebra 10 anys, i jo personalment festejo el 10è
mes amb tots vosaltres. Una escola amb projectes de futur, amb gent
il·lusionada i ganes de tirar-ho endavant. Però el més important:
amb uns nens encantadors que ens motiven a seguir treballant.

Raquel Palau.

Et demanen si vols escriure quatre ratlles amb motiu del 10è aniversari
de l'escola i dius que sí. Fer-ho és relativament senzill, però ja costa
més aconseguir que aquestes quatre ratlles reflecteixin amb fidelitat
què vols transmetre.
I veus que ja fa temps que hi ets i que malgrat això, cada nou curs
les il·lusions continuen intactes i la pregunta que et fas és la mateixa
de sempre: com serà la colla de galifardeus d’enguany?

I aleshores comences a pensar què significa per a tu estar treballant
en una escola com la nostra, i t’adones que ets una persona afortunada
per poder fer la feina que t’agrada i com t’agrada.

Teresa Esquirol i Palau

P3 A i B, papallones i esquirols

CEIP VILA OLÍMPICA 10è ANIVERSARI

ALGUN COP US HAUREU PREGUNTAT
QUÈ EN PENSEN, ELS NENS I LES
NENES, DE L’ESCOLA. AMB MOTIU
DEL DESÈ ANIVERSARI, HEM
APROFITAT PER RECOLLIR, CLASSE
PER CLASSE, ALGUNS D’AQUESTS
PENSAMENTS...

P4 A, els cucuts
Aquest curs de P4 ens ho hem passat molt bé.  Hem començat
racons , anglès ,racons de convidats. A castellà hem fet “la
casita de chocolate”  amb “chuches”, però el que més ens ha
agradat de tot han estat LES COLÒNIES.

Abans d’anar, estàvem
espantats. Havíem de
dormir dues nits fora
de casa i havien de
passar tres dies! Ens
feia una mica de pena
no veure els papes,
però ens ho vam
passar molt bé.
Vam pujar en ase, vam

tocar els animals, vam anar en tractor, vam jugar al pati de
les colònies, vam dormir tots junts. Les mestres ens cuidaven
molt, ens feien un petó abans d’anar a dormir i ens donaven
el xarop als nens que estàvem una mica malalts. La primera

nit amb les “llanternes” vam
buscar follets i la segona nit
...discoteca amb llums  de colors
i ball.
Una altra cosa que ens ha agradat
molt és celebrar els 10 anys de
l’escola. Un dia, vam tenir una
idea: posar una corona gegant a
la torre més alta de l’escola!
No sabem com ho han fet, potser
amb una escala gegant que arriba
fins al cel o escalant amb una
corda.

Ahir vam sortir fora de l’escola a veure la corona i ens ha
agradat moltíssim. Es veuen les onades que vam pintar.

MOLTES FELICITATS, ESCOLA, ESTEM MOLT
CONTENTS DE PODER ESTAR AMB TU!!!

Durant aquest curs les orenetes hem fet moltes coses i ens ho
hem passat molt bé.
Ens ha agradat molt fer  música, el dia de la mona, el dia del
nostre aniversari, jugar al pati, l’excursió que vam fer de Joan
Miró, “La casita de chocolate” de castellà, l’obra de teatre del
dia de Sant Jordi, les colònies...

El Carnestoltes va ser un dia molt divertit perquè tots ens vam
disfressar , vam fer el ball d’ “El rei León”  i vam sortir a fer
la rua fora de l’escola.
Els racons també ens agraden molt perquè fem moltes coses
diferents i aprenem molt.
Però el que més ens agrada de tot es “PSICO”, és tant divertit...
Primer de tot ens traiem les sabates i......... a jugar!
Hi ha molt de material: coixins, matalassos, cèrcols, pilotes,
teles de roba, fustes de construccions, cordes...  Ens ho passem
pipa! I juguem a moltes coses diferents amb els nostres
companys: a carreres, a fer la nostra casa, a pares i mares, a
princeses amb les teles de roba, a gatets, a fer construccions
amb les fustes, a cotxes, a fer d’animals... Mai se’ns acaben
les idees.
Ara estem molt il·lusionats amb la festa del 10è aniversari de
l’escola, tenim moltes ganes que ja sigui el dia...

FELICITATS, ESCOLA!!! T’ESTIMEM MOLT!!!

El curs ja s’està acabant, però ha estat llarg i divertit ... hem
estat pensant el que més ens ha agradat, sentiments que hem
tingut, records... voleu saber el que han dit els nens i nenes
de la classe dels salmons? Les respostes són interessants i
algunes de sorprenents!

Pol: m’han agradat molt les colònies perquè hem anat a la
platja a agafar petxines i escalar roques.
Alexandra: un dia vaig estar trista perquè la mama va marxa
a Correus, però jo vaig dormir al seu lloc.
Laura: quan fèiem els cartells de l’escola, perquè vaig fer el
patinet amb paper de plata.
Helena : quan fem els racons, perquè és molt divertit i ens ho
passem pipa.
Carlota: quan fem les coses a la classe perquè és molt divertit.
Jordi A: m’ha agradat anar de colònies amb els salmons i les
sardines.
Pau: a mi em va agradar molt l’excursió del bombers i tocar
la sirena.
Guillem: un dia vaig estar trist perquè estava a les barres i
vaig caure fent una tombarella, però no em vaig fer mal.
Clara: el primer dia de P5 em pensava que estava la Laly o
la Rocío,  però vaig veure una altre senyoreta, jo pensava que
es deia Maria.
Nil: el dia del meu aniversari perquè hem menjat pastís i
m’han cantat la cançó de “moltes felicitats”.
Lidia: quan jugo al pati amb la Montse a fer proves. És amiga
meva perquè quan la vaig conèixer em va agradar.
Jordi.B: M’ha agradat fer-me amic de la Clara.
Eduard: m’ha agradat fer peixos amb divermàgic.
Ester: m’ha agradat fer la carpeta de la fira, perquè m’agrada
pintar amb ceres.
Montse: m’ha agradat conèixer tots els amics de l’escola.
Víctor: m’agrada anar a piscina i tirar-me a l’aigua.
Gerard: m’ho passo molt bé quan juguem a futbol al pati.
Xavier:  m’agrada molt jugar a futbol.
Jan: m’ho passo bé quan jugo amb el Guillem i el Nil.
Mar: quan jugo a psicomotricitat, perquè juguem a gatets i
m’agrada molt.
Alma: quan estic amb la Laura a dalt de les barres i juguem.
Marta: m’agrada anar a P5 perquè ja sóc gran per passar
barres.
Òscar: m’agrada anar a psicomotricitat i jugar.
Mireia: M’agrada fer dibuixos i escriure amb lletra lligada.

P5 B, els salmons

Ens han demanat que escrivim alguna cosa per a l’Ampapa’t
especial del 10è, els nens i nenes de la classe de les sardines
hem volgut explicar quines són les coses que més ens han
agradat d’aquest curs. Per a nosaltres és l’últim any al parvulari.
l’any vinent pujarem al pis de dalt i ja serem nois i noies
grans, però aquest curs ens ho hem passat d’allò més bé i hem
après moltíssimes coses.
Alejandro: M’ha agradat molt jugar a la classe de
psicomotricitat i fer construccions.
Guim: El que més m’ha agradat és aprendre a escriure amb
lletra lligada.
Lua: A mi el carnestoltes, perquè la dansa dels elefants era
molt divertida.

Eric: He après molt a dibuixar i ara sé dibuixar moltes coses
diferents.
Gerard: El que més m’ha agradat és jugar a futbol al pati,
perquè tinc molts amics.
Arnau: A mi el que m’ha agradat més és fer excursions.
Marc: Anar de colònies és el que m’ha agradat més, perquè
vam fer una discoteca molt divertida i vam veure molts peixos.
Salvador: A mi m’ha agradat molt anar a la biblioteca del
barri, perquè m’agraden molt els contes.
Laura: Mirar contes i que m’expliquin contes.
Cristina: A mi m’ha agradat molt anar al pati i jugar amb els
nens i nenes.
Marta R:
A mi m’ha
agradat fer
racons,
perquè
treballo
amb nens i nenes diferents cada vegada.
Albert: Jugar amb els cubells al pati i fer castells de sorra.
Joffre: He après molt a llegir i a escriure moltes coses, perquè
la Laly m’ha ensenyat i jo tenia moltes ganes d’aprendre.
Raquel: Jo he après a menjar moltes coses que abans no
m’agradaven i ara sí.
Jan: Menjar la mona amb tots els nens i nenes del parvulari.
Fenix: M’ha agradat molt aprendre a parlar sense paraules.
Només amb la forma com poses els ulls, la boca, les celles,
el cos.
Maria: M’ha agradat aprendre a fer coses que no sabia fer.
He après a no plorar als matins quan entro a escola.
Ju: Aprendre a llegir i a fer lletra lligada, i els racons. M’he
divertit molt.
Andreu: A mi m’ha agradat molt fer psicomotricitat, perquè
jugo a jocs diferents.
Marta D.: M’ha agradat molt aprendre a llegir, perquè puc
escriure i llegir missatges per a la mama.
Martina: Jo he après a sumar i m’agrada molt fer sumes.
Estel: A mi m’agrada molt perquè he après a llegir i a escriure.
Jordi: Jo aquest any he dibuixat molt i m’agrada molt dibuixar.
Saona: He après a dibuixar lletres i a convertir-les en coses
diferents que no semblen lletres.
Linus: Els racons, és el que més m’ha agradat, perquè faig
molts amics i m’ho passo molt bé.

P4 B, les orenetes

especial escola

És fa difícil posar en un paper coses sobre l’ escola. L’ escola és un
munt de realitats quotidianes, un munt de rialles petites, lletres
lligades amb jocs i cançons, estones de pati i regalims de fruita.
Cada curs igual, però diferent. És un ritme ràpid. Les castanyes no
s’ han acabat que ja cantem nadales i Sant Jordi porta escrit a la
cara que al seu darrere l’estiu ja empeny.
I quan mirem enrere ens adonem del pas implacable del temps. Els
hem vist plorant els primers dies de P3 i els veiem marxar grans,
segurs i contents cap a una nova fita. Nosaltres seguim aquí, preparant
coses per als que vénen, constatant que mai tenim prou temps per
a tot el que volem fer,  gaudint de vegades d’ una tassa de sol i cafè
vora el mar i, en el fons, satisfets per una feina que és feixuga a
estones, sempre compromesa, però que ens dóna moltes petites
alegries: quan un nen aprèn a posar el seu nom, quan és capaç de
llegir o, senzillament, quan ens regala amb un somriure un dibuixet
que ha fet pensant en nosaltres.

Marga

HEM  ARRELAT

Durant 10 anys tots ens hem convertit en un gran “arbre”

Rosalía

Fa ja 6 cursos que vam endegar un Projecte de col·laboració  entre
 el CEIP Vila Olímpica  i  el CEE Aspasim per tal de donar un suport
 especialitzat  en l’educació  de nens amb necessitats educatives
especials molt significatives, a fi d’aconseguir la màxima  inclusió
i participació a l’escola.

Aquesta tasca, que Aspasim duu a terme de forma pionera a Catalunya,
 ha estat possible  realitzar-la  aquí , a la Vila Olímpica, gràcies…

• al suport i encoratjament de totes les  famílies:  començant per
les dels nens que formen part del Projecte, continuant per les del
Consell Escolar i,  de forma molt  palesa,  per les dels companys
dels nens als quals donem suport.

• a l’esperit innovador i flexible dels equips humans de l’escola:
direcció, claustre i  els  diferents mestres, educadors i monitors amb
els quals treballem plegats.

• a la  col·laboració  sempre espontània, afectuosa i efectiva dels
nens: són el mirall més autèntic per avançar pel camí de fer-se gran.

• �a l’avaluació dels resultats obtinguts:  amb l’experiència que ens
dóna haver treballat en l’àmbit de les escoles anomenades ordinàries
i especials, estem convençuts que qualsevol nen pot aprendre, en el
sentit absolut de la paraula,  més i millor si sent que creuen en ell
i l’entorn és enriquidor, sensible i obert.

Per tot això volem agrair a tot el col·lectiu de l’escola que hagin
confiat en aquesta idea, que creiem compartir, de fer  via per
aconseguir  una escola inclusiva, és a dir, una  ESCOLA PER A
TOTHOM.

Sonia Elizondo  i  Carmen Piquero

Quants aprenentatges!
Compartir amb vosaltres tots aquests anys
ha estat estimulant i gratificador.
Me n’alegro d’haver contribuït amb un petit
gra de sorra a aquest gran projecte!

Elisenda

Fa vint anys que sóc mestra i he voltat per moltes escoles diferents.
Fa també vint anys que la Gemma i jo som amigues. Sempre ens hem
explicat coses de les escoles on hem treballat. Un dia ella em va dir
que hi havia la possibilitat que jo entrés a la seva escola i no m’ho
vaig pensar gens: vaig venir a parlar amb la Rosa M. i vaig veure
clar que aquí era on jo volia treballar.

Vaig arribar a la Vila Olímpica el curs 1999-2000. El canvi de
mil·leni també augurava un canvi important a la meva vida
professional.

I així va ser.
Aquí he après una nova manera d’ensenyar als nens i nenes i de fer-
los gaudir mentre aprenen, de fer que tot allò que treballen a l’escola
els sigui veritablement útil per a tota la vida. Parlant, raonant,
escrivint, llegint, comentant... he acompanyat molts nens en el camí
de la Primària i cap el pas a la Secundària.
He tingut la sort de treballar sempre amb els més grans de l’escola.
Per tant, puc dir que he vist els fruits del treball de tots els mestres
que, un darrere   l’altre, hem anat guiant els nens i nenes en aquest
camí d’aprenentatge, de convivència, de respecte i de sensibilitat
que és l’escola.
Els nens i nenes de la Vila Olímpica pregunten, tenen ganes de saber,

especial escola

P5 A, les sardines
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