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Sant Jordi i els 1ers Jocs Florals
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Els deures a l’estiu?
Comença l’estiu i com a famílies tenim un nou
dilema: què han de fer els nostres fills durant
aquests tres mesos? Cal que facin deures a
l’estiu?
Aquestes qüestions sempre han estat objecte de
debat pedagògic dels docents amb criteris diferents segons les èpoques i les seves experiències.
Fonamentalment, sempre s’ha teoritzat sobre el
tema entre dues alternatives: la desconnexió
acadèmica total i sense cap feina escolar durant
tot el període d’estiu o la contrària, d’utilitzar
el període no lectiu com un temps de prolongació fora de l’escola per no perdre l’hàbit escolar.
Cal tenir present que l’estiu és llarg i que hi ha
temps per fer una mica de tot, sobretot per estar junts i en família. Podem fer activitats més
feixugues com pot ser completar un llibre que
reculli els continguts treballats durant el curs o
d’altres més lúdiques on es pot aprofitar qualsevol situació quotidiana per aprendre (comptant
els diners que ens tornen a les botigues, fent
sudokus, jugant al domino, dames, escacs. Fent
llengua a l’hora d’escriure la llista de la compra,

descrivint els llocs que visitem durant les vacances, escrivint cartes i/o postals als familiars,
fent sopes de lletres i mots encreuats...) Tot
això s’ha de saber compaginar amb estones de
lleure on l’infant pugui passar-s’ho bé i realitzar
activitats esportives, artístiques -com anar als
museus-, de socialització -com esplais, colònies i
tallers- i aprofitar al màxim les estones a l’aire
lliure i en contacte amb l’entorn.
No puc deixar de dir que hi ha una activitat molt
important i fàcil que cal fer diàriament: LLEGIR.
Només cal tenir un llibre, doncs es pot fer a
qualsevol indret; a casa, a la piscina, a la platja,
no importa on siguem. Podeu aprofitar i anar a la
biblioteca, un lloc fresc i que convida a la lectura.
Si sabem portar a terme totes aquestes accions,
de ben segur que el nostre estiu sortirà rodó.
Bon estiu a tothom!
Anabel Maján
Cap d’estudis del CEIP l’Olivera

Agraïment
Les persones que formen la junta i les comissions
de l’AMPA treballen, de tothom és conegut, de
forma absolutament voluntària. Ajuden en activitats de l’escola, com la festa de Nadal, la de
final de curs, fent propostes per l’espai de migdia i extraescolar, portant els comptes, etc. Fins
i tot organitzen sortides, la festa de la Primavera, concursos culturals i trobades esportives,
com a entitat independent.

rents comissions i molt especialment a la persona de l’AMPA que dia a dia ha gestionat les quotes de material i de les sortides, una tasca que
amb més de 360 alumnes ja en el centre i 16
grups-classe es va complicant cada cop més. No
volem que acabi el curs sense mostrar el nostre
reconeixement, parlem de la Cristina Sabaté,
mare de l’Oriol de P4, i des d’aquestes pàgines li
volem expressar el nostre gran agraïment.

Moltes gràcies a tots els membres de les dife-
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Entrevista amb Francesc Caro, professor d’Educació Física
Parlem sobre l’esport a l'estiu amb en Francesc.
Si l’estiu és per descansar, aleshores és incompatible amb l’esport?
Naturalment que no; qualsevol època de l'any és
adequada per a la pràctica de l'esport i l'estiu
encara més.
Quines són les activitats esportives més recomanables per als nens i nenes durant les vacances?
Les activitats aquàtiques ocupen un lloc important, però també ho són els esports a la natura
com el ciclisme de muntanya. Sant Cugat ens
ofereix llocs idonis per gaudir de la bicicleta.
Què hem de tenir en compte els pares quan els
nens fan una activitat física a l’estiu?
És important evitar les hores centrals del dia,
sobretot, a partir de la una del migdia i fins ben
bé les sis de la tarda. Procureu que la dieta principal siguin aliments rics en hidrats de carboni
(qualsevol tipus de pasta italiana), fruites i verdures. També és important hidratar-se bé prenent molta aigua.
Aquest curs, els alumnes de segon no han tingut l'hora setmanal de natació obligatòria, què
en penses?
Malauradament és així perquè l'Ajuntament s'ha
vist obligat a retallar part del pressupost destinat
a la natació a causa de la suposada manca de
diners. Espero que, més endavant, la natació
torni a ser present a segon de primària.
L'afició a practicar esport s'aprèn a la família o
a l'escola?
De totes dues parts. Tot i així aquesta afició és
innata en els infants, però és evident que si no hi
ha una bona predisposició familiar difícilment el
nen o la nena trobarà la manera de practicar el
seu esport favorit.
És convenient fomentar la competitivitat en els
nens? A partir de quina edat?
Cal potenciar especialment valors com la
collaboració entre els nens, entre les nenes i
entre ambdós sexes; i en els esports collectius,
cal fomentar la cooperació per sobre de les individualitats. Sobre aquesta base es fonamentarà

l'èxit en les competicions.
Quan eres petit, què t'agradava fer durant les
vacances d’estiu?
Jugar amb els amics. Sempre buscàvem un racó
on fer un partit de futbol, anàvem a alguna pista
de bàsquet a l'aire lliure o utilitzàvem pales de
fusta i improvisàvem un partit de tennis.
I ara, fas alguna activitat esportiva a l'estiu?
Vaig amb el meu fill i la meva dona a fer unes
quantes voltes per Collserola amb la bici de muntanya.
Segur que també mires partits i competicions
esportives estirat al sofà, oi?
No ho poc negar. M'agraden els esports i veure
alguna competició esportiva estirat al sofà és una
de les coses que més em fa gaudir.
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Cursa d’Orientació 2009 al parc de la Pollancreda
El passat dia 11 de març, es va realitzar una cursa d’orientació al parc de la Pollancreda, a la
qual van assistir nens i nenes de quart nivell de
la majoria de les escoles públiques del nostre
municipi i, naturalment, la nostra escola també
hi va ser.
Els grups participants tenien tres components (un
de cada escola), i van sortir segons l’ordre que
establia l’organització, cada 30-45 segons.
L’activitat estava dissenyada perquè tots els
grups, com a mínim, poguessin acabar un circuit
i, com a màxim, en completessin cinc. D’aquesta
manera quan acabaven un circuit, si encara disposaven de més temps, se’ls assignava un altre.
Els grups disposaven d’un plànol del parc i les
fites (controls) per on havien de passar. A més a
més, un dels membres portava un xip lligat a la
mà. Com que era obligat seguir l’ordre establert,
cada vegada que arribaven a una fita havien de

passar el xip per sobre del forat fins a sentir un
“piiiip”. El sistema “sportident” permetia a
temps real saber per on havia passat cada grup i
si havia seguit l’ordre establert, entre altres dades.
No cal dir que l’èxit de participació va ser correspost amb un gran entusiasme per part de
l’alumnat. Tot i que pot sonar tòpic, els resultats
de la classificació va ser el de menys, el que realment va ser important és que es va crear un
clima de convivència entre alumnes d’escoles
diferents.
Cal fer esment que durant el curs 2008-2009 la
representació d’alumnes de l’Olivera en les activitats organitzades des del municipi i des del
Club Muntanyenc ha anat en augment, tot i que
caldria mantenir aquesta línia ascendent en els
propers cursos.
Francesc Caro, professor d’Educació Física

Visita a l’Institut Guttmann
El passat dia 7 de maig els nens i nenes de 4t van
visitar l’Institut Guttmann, un centre mèdic de
Barcelona especialitzat en l’assistència i la rehabilitació de persones afectades de paraplègia o
tetraplègia. Els va impressionar moltíssim veure
la situació de l’Ossuma, un nen de sis anys que
va amb cadira de rodes a causa d’un accident de
trànsit. Els alumnes de l’Olivera van compartir
amb l’Ossuma diferents
activitats esportives aquell
dia. Gràcies a aquesta experiència es van adonar de
la importància que té la
voluntat personal per superar les dificultats, independentment del tipus que
siguin.
L’Institut Guttmann és el
resultat de la tenacitat i
l’esforç d’un home amb
una gran discapacitat física, el Sr. Guillermo González Gilbey (1926-1987), qui
després de patir un accident de trànsit que el va
deixar tetraplègic l’any
1958, va haver de rebre

asistència mèdica a Anglaterra perquè a Espanya
no hi havia cap centre especialitzat. Quan va
tornar a Barcelona, va fundar l’actual hospital
INSTITUT GUTTMANN en honor del doctor Ludwig
Guttmann, instaurador de les bases de tractament i rehabilitació de les lesions medullars
després de la Segona Guerra Mundial.
Mariola Bellver, tutora de 4t
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La Diada de Sant Jordi i els 1ers Jocs Florals de l’Olivera
La diada de Sant Jordi 2009 va
tenir una novetat important: la
celebració dels primers Jocs
Florals de l’Olivera. Els alumnes es van convertir en autèntics escriptors i escriptores amb
l’ajuda de les mestres i de les
seves famílies. El resultat van
ser uns treballs escrits (alguns amb dibuixos)
molt variats i de qualitat. Les modalitats per
nivells eren les següents: P3, Endevinalles; P4,
Rodolins; P5, Conte inventat; 1r, Calligrama; 2n,
Còmic; 3r, Conte; 4t, Calligrama; 5è, Poesia i/o
Narració; 6è, Poesia i/o Narració. Els primers
classificats de cada nivell van rebre un llibre i un
diploma. També van tenir diploma el segon i el
tercer finalista.
La festa de Sant Jordi, a banda d’aquest Certamen Literari, va celebrar-se amb altres activitats. Per esmorzar, Doble Via ens va oferir una
xocolatada deliciosa i després, amb la panxa ben
plena, ens vam aplegar tots (des del més petit
fins al més gran) a l’auditori de l’escola per escoltar un concert molt especial: els nens i nenes
de 2n interpretant les cançons que havien cantat
uns dies abans a l’Auditori de Sant Cugat junt
amb altres escoles del poble. Va ser molt emocionant escoltar cinquanta veus totes alhora.

les diferents classes van
anar a mirar les paradetes
de llibres que havia muntat
un grup de mares a
l’entrada de l’escola. El
vestíbul estava guarnit amb
treballs relacionats amb la
festivitat que havien elaborat tots els grups de l’escola: un auca sobre
l’hort, un dibuix d’un drac gegant amb centenars
de dracs petits dins la panxa, contes, rodolins,
endevinalles… tot fet pels alumnes!
Cada grup va comprar alguns contes o llibres per
ampliar la seva biblioteca d’aula. A partir de les
5 de la tarda, els alumnes i les seves famílies van
passejar per les paradetes de llibres i roses del
pati.
Enguany els més grans de l’escola, els alumnes
de 6è, van muntar una paradeta amb roses i berenar. La intenció era recollir diners per celebrar
la seva festa de final d’etapa: aniran al Tibidabo
i a sopar a un restaurant de Sant Cugat.
La diada de Sant Jordi va ser, novament, una
jornada intensa i plena d’activitats culturals que
van entusiasmar els nostres alumnes.
Andrea Codó, tutora de P4 A

A continuació les mestres d’Educació Infantil ens
vam disfressar de sant Jordi, de drac, de princesa, de rei, de gent del poble... i vam representar
la tradicional llegenda. Després la classe de les
Estrelles i la dels Planetes (P5) van fer una escenificació de Sant Jordi amb ombres xineses per
als nens i nenes de P3.
Això, però, no va ser tot. El dia de Sant Jordi, la
“colla dels grans” va llegir contes als pingüins i
crancs de P4. Es van comportar com a veritables
padrins lectors.
A més, al llarg de la jornada, els nens i nenes de

Vine a fer esport amb
altres pares i mares.
Tots els dimarts de 21h
a 23h a l’escola.
L’any que ve continuarem, no t’ho perdis
i vine a posar-te en forma!
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Recull de treballs dels primers premiats als Jocs Florals

P3A—Ariadna Ortiz
P3B—Joana Porcel

P4A—Martí Beltran

P5A—Milena Piantelli

P4B—Ferran Jorba

P5B—Julie Jardin
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1erC—Víctor Sanz

1erB—Sandro Buiza

2onA—Zyla Cantos

2onB—Ainhoa Herrera

3erA—Dídac Pallarès

3erB—Pau Olivas
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4rtA—Olga Bautista

4rtB—Paula Domingo

5è—Maria Tomàs: Respectem el Medi Ambient
Hi havia una vegada una
família de gnoms que
vivien dintre d’un soc al
bosc del Medi Ambient.
Es deia així, perquè era
un bosc protegit i ningú
podia tirar brossa ni escombraries. Aquell bosc
era molt respectat per
tothom, però una nit, es
va acabar tot...
Aquella nit feia molta
calor, i una banda de
nois van anar a celebrar
una festa a una casa que
hi havia al costat. Quan
es va acabar la festa els
nois van sortir de la casa
i van anar al bosc, es van posar a fumar i a tirar
les burilles a terra.
L’endemà, quan la família de gnoms es va despertar, van veure tot aquell desastre, però sense
cap problema el van recollir.
Havia arribat l’hivern i com els altres gnoms havien d’hivernar. Quan es va acabar l’hivern, els
gnoms van veure aquella catàstrofe: la gent ja no
feia cas del medi ambient, tot allò semblaven
contenidors plens de porqueria. Llaunes, brics,
cartrons, restes de menjar i altres porqueries,
allò estava fet un fàstic.

Els gnoms es van quedar de pedra i de seguida es
van posar a recollir. Tots els dies passava el mateix, recollien i recollien, però la brossa mai
s’acabava. Tenien tanta brossa a casa que no
sabien on deixar-la. Entre tota la família, van
dissenyar cinc troncs buits a l’entrada del bosc. A
un posava vidre: que era per deixar-hi vidre; paper: per deixar-hi papers i cartrons; plàstic: que
era per deixar-hi els brics, llaunes i altres plàstics; també hi havia un que es deia orgànic: que
era per deixar-hi les sobres de menjar; i un altre
que es deia rebuig: que era per deixar-hi tot el
que no anava als altres troncs buits. Els troncs
van ser un èxit i el bosc en molt poc temps va
tornar a ser respectat pels humans, fins i tot a
l’hivern.
A un home li va agradar tant la idea que en va
fer cinc d’iguals per a la ciutat, eren de plàstic i
es deien contenidors.
I conte abocat, conte reciclat.
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6è—Aleix Rovirosa: L’alegria

L’Hort de l’Olivera

Existeix un sentiment que m’agrada: és l’alegria

Tomàquets, raves, enciams, cebes, carbassons,
plantes aromàtiques i enfiladisses ja comencen a
créixer gràcies a l’esforç i dedicació dels nens i
nenes de l’escola.

i d’aquest sentiment tracta la meva poesia.
De vegades s’està alegre
però d’altres ho veus tot negre.
L’alegria et pot durar més d’un mes
i cada vegada et pot durar més.
L’alegria és superficial
igual que el mal.
Aquest any a l’orquestra jo porto la marxa
perquè amb l’alegria totes les penes marxen.
Amb l’alegria la vida
és molt divertida.
Hi ha gent que no té alegria perquè no pot viure
hem d’ajudar a aquesta pobre gent a poder
sobreviure.
Amb l’alegria la vida és perfecte
i acceptes molt bé qualsevol repte.
Quan algú té alegria
viu “a tope” la seva vida.

Aquest hort és una gran novetat per a tothom i
per això l’entusiasme és enorme. Vam passar
d’un tros de terra seca a un espai viu, un espai
que hem vist evolucionar dia a dia i que, cuidat
amb illusió, ha fet que la terra, agraïda, ens
doni els primers fruits.
El primer pas va ser treballar la terra. Un pagès
va venir a l’escola amb un motocultor per remoure el sòl i preparar-lo pel camió de terra i fems
que va arribar després. I ja vam tenir una bona
base per plantar.
La feina, però, tot just acabava de començar. Els
mesos següents, l’educadora ambiental i els
alumnes de l’escola han anat fent les diferents
tasques pròpies de l’hort (sembrar, regar, identificar les plantes...) segons les necessitats
d’aquest i les capacitats dels alumnes.
Per últim i gràcies a la collaboració de les famílies, vam muntar les taules exteriors, la caseta de
fusta i les tanques per delimitar l’hort i per començar a definir l’entorn verd.
Podem estar contents que amb l’esforç de tothom hem aconseguit el que volíem: L’HORT DE
L’OLIVERA!!
Comissió sostenibilitat: Bibi, Ester, Clara
Educadora ambiental: Anna
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Ballada a la plaça Ramon Barnils
Els passats dies 8 i 9 de juny, es va tornar a organitzar una activitat molt arrelada a la nostra ciutat: la ballada dels nens i nenes de Primària de
les escoles públiques de Sant Cugat.

nat que es va fer un dia laborable i a mig matí,
podran comprovar què bé ballen els seus fills el
dia de la festa de fi de curs.
Sandra Martín

Aquesta tradicional actuació va tenir lloc al Parc
Ramon Barnils, al matí, i va comptar amb la participació de l’Olivera. Són balls proposats per
l’Esbart de Sant Cugat, coordinador de la jornada, i preparats després pels mestres de les escoles durant l’últim trimestre del curs. El resultat
van ser dues danses ben divertides, acompanyades d’un acordió i un clarinet, i que van completar-se amb un tercer ball improvisat que els nens
i nenes van ballar amb l’ajuda d’un animador.
Els pares que no van poder veure l’actuació, do-

Llibres recomanats
Tim y Tom en África
Jorge de Pallejà
Ediciones El Cobre
Què farien dos nens a l’Àfrica si es calés foc a la
sabana? Doncs demanarien ajuda als animals, és
clar. I això és el que fan en Tim i en Tom, dos
germans molt espavilats que ens ajudaran a conèixer els animals de la sabana i a veure’ls com
uns éssers que també necessiten protecció. El
disseny és força divertit: un collage de fotos en
blanc i negre dels nens i els animals.

A Dragon on the Doorstep
Stella Blackstonne i Debbie Harter
Barefoot Books
En anglès
Els protagonistes, un nen i una nena, troben un
drac a la porta de casa seva i després una aranya, un tigre... Tot d’animals que s’amaguen i
tornen a aparèixer mentre ens ensenyen
l’anglès. Una història divertida, pintada amb
colors brillants i un CD ple de cançons ben marxoses i fàcils d’aprendre.
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AMPAescapada en el Circo
No recuerdo haber viajado nunca en coche para
asistir a la sesión de un circo. El circo era y es,
en nuestra distante infancia como en la infancia
de nuestros hijos, algo que se ve sólo cuando
llega al lugar en el que vivimos. Por definición es
un espectáculo ambulante que viene a nosotros y
se va de nuestro pueblo para instalarse enseguida
en otro lugar, próximo o lejano. Sin embargo,
existen circos estables en Estados Unidos, en
Francia, en Inglaterra y … en l’Anoia. Tot Circ es
un proyecto asentado desde hace años en una
colina a medio camino entre los pueblos de Copons y Veciana. Con el espectáculo “El Circ a les
Feixes”, Tot Circ propone a pequeños y mayores
divertirse asistiendo a las torpezas y malabarismos de un payaso multidisciplinar, al que sus
amigos y compañeros llaman Tastacirc. Y hasta
ahí nada difiere en sustancia de otros espectáculos de circo, aunque éste sea más modesto. Sin
embargo, después de la actuación prosigue un
taller de circo para padres e hijos para que todos
intenten aprender alguna de las habilidades de
los payasos y los malabaristas.
Esta es la propuesta que se presentó como última
AmpaEscapada del curso 2008-2009. Habíamos
realizado una excursión naturalista y casi geológica a Sant Miquel del Fai. En la segunda salida
en primavera pretendimos contribuir en algo a la
sensibilización ecológica marina de los peques
visitando el CRAM de Premià de Mar. Valía la pena acabar el curso con buen sabor de boca, divirtiéndonos mientras intentábamos imitar juegos y
equilibrios más o menos complicados. Valía la
pena disfrutar de un día todos juntos, en medio
de risas y de naturaleza.
Esta vez nos juntamos algo más de sesenta personas, pero había muchas más porque la capacidad
debe ser de doscientas. Llegamos al recinto de
Tot Circ poco antes de que comenzara el espectáculo. Apareció un payaso ruidoso y divertido,
Tastacirc. Conducía un minibólido con todos los
colores del arco iris, sirena en ristre y lluvia de
espuma y nieve. Parecía el payaso que daba la
bienvenida y las entradas a las actuaciones, pero
resultó que, bajo la carpa, era él quien hacía
todo el espectáculo. ¡Vaya tipo más divertido y
versátil!
En la pista, números de equilibrio y habilidad,
uno tras otro. Como siempre, iba sacando a niños

para participar en los números, algunos eran chavales de nuestro cole. Pero lo chulo vino después. Hicimos un taller de circo: equilibrios con
platos chinos, mantas voladoras, rulos de pie,
maromas y cables, monociclos, trapecios…. y un
taller de maquillaje y disfraces de payasos. Fue
muy divertido aunque no pudiéramos hacer bien
todo aquello (a los niños les salía mejor, la verdad).
Se había pasado la mañana en un periquete. Comimos en una zona supuestamente de pícnic aunque, en realidad, no tenía mesas ni sillas. Todo
lo más unas piedras a la sombra. Pero en compañía agradable y en un entorno natural tan estimulante no se echaba de menos.
Bueno, ampaescaperos … feliz verano y hasta el
año que viene, que ya tenemos algunas propuestas muy atractivas.
Gerardo Boto
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Acudits

Laberint

Un nen tot encuriosit li pregunta a la seva mare
embarassada:
- Mare, mare, què tens aquí dins?
- Doncs un nen, que em va regalar el teu pare…
El nen es queda pensatiu, i al cap de pocs dies li
diu al seu pare:
- Pare, pare, no li regalis més nens a la mare,
que se’ls menja!
Dos bojos s'escapen d'un manicomi. Arriben a
una cantonada i es posen a donar voltes a un
fanal.
Quan estan a punt d'arribar els infermers, un li
diu a l'altre:
- Escolta, marxem d’aquí que ens atraparan!
i l'altre li contesta:
- Què va! Els portem 35 voltes d'avantatge.
Un gato persigue a dos ratones. Uno de los ratones se para y grita:
- ¡Guau! ¡Guau! y entonces el gato se aleja corriendo.
Los ratones comentan entre ellos:
¿Te das cuenta de la importancia de saber idiomas?

Papiroflèxia

Jeroglífic
Quina eina és?

Passa d’una imatge
a l’altre bellugant
només tres cercles:

Ana de Haro

AMPA
Collabora-hi!
C/ Vic 28, 2on - Tel.93 675 26 04

Balle t
Jazz
Hip-Hop
Flamenc
Sevillanes
Correcció Postural
Ritmes Llatins
Arts marcials

