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Bon Nadal i Feliç 2013

La sortida de Primer al Zoo de Barcelona.

La Marta, la monitora de l'hort, se'n va de l'escola.

EN AQUEST NÚMERO: Santa Cecília, el Cross, La Castanyada, els

Bombers, el Zoo, Projecte Arts & Crafts, Consell Escolar i Consell
dels Infants, el Dia del Bricolatge, Manualitats i Passatemps...
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NOTÍCIES
Pastissos, crêpes i crispetes a la sortida de l’escola un divendres cada
mes!!!!!

Berenars i música
per al viatge de 6è

E

l dia de Santa Cecília, els nens i nenes
de

l’últim

curs

van

organitzar

un

concert al carrer. Davant de l’escola i

distribuïts per grups d’instruments (piano, oboè,
clarinet, guitarra, flauta, trombó, violoncel i
violí), els músics van tocar des de Nadales fins a
peces clàssiques i cançons actuals.
El públic va agrair l’estona musical deixant un
bon grapat de monedes a les gorres dels
artistes. Aquest concert forma part del conjunt
d’accions que els alumnes i les seves famílies
han ideat per ajudar a pagar el viatge de fi de
curs. També han venut números d’un sorteig d’una
panera per Nadal i mantindran les paradetes de
berenar un divendres de cada mes.

De dalt a baix, grup de clarinets, guitarres, flautes, violoncels i piano.
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Cross de Sant Cugat
124 alumnes de L’Olivera van participar a l’última edició

U

n any més, la nostra escola
ha estat ben representada per
un

nombre

d’esportistes

important

al

14è

Cross

Ciutat de Sant Cugat. Concretament, un
total de 124 alumnes han participat en
totes les categories masculina i femenina,
des d’aleví fins a prebenjamí.
Aquesta elevada xifra de nens i nenes de
l’escola ja comença a ser un fet habitual,
ja que els últims anys el nombre de
participants s’ha mantingut al voltant
d’aquesta
l’actuació

quantitat.
de

quatre

Cal
dels

destacar
nostres

esportistes: Laia Moran, Abril Beltran i els

Moment en què es descobreixen els gegantons.

germans Guillem i Ricard Lagarda, que
van aconseguir situar-se entre els set
individual. Des de l’escola, felicitem tots

Les samarretes
verdas de l’Olivera
destacaven entre
els corredors.

els nens i nenes que hi van córrer i els

A la dreta, Laia Moran.

primers llocs de la classificació a nivell

animem a tornar a participar l’any vinent.

Calendari de competicions
-31/12: Garmin Sant Silvestre Barcelonesa -Sant Cugat.
-10/02: 14è Campionat Local de Natació.
-10/03: XIII Ruta dels Tres Monestirs.
-17/03: Cursa Orientació al Parc Central.
-17/03: 5 Milles Femenines de Valldoreix.
-14/04: 55 Marxa Infantil de Regularitat. Club Muntanyenc.
-28/06 al 30/06: Festa de l'Esport al Carrer.
www.teampartners.net www.cmsc.cat

Moltes més fotos a:
www.escola-olivera.org
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NOTÍCIES

Consell dels Infants de Sant Cugat

E

A l’esquerra, l’alcaldessa amb el Consell dels Infants.
A dalt, el delegat d’Unicef amb la Clara Pascual, dos
nens més del Consell i dues representants de l’Ajuntament.

l 20 de novembre es va constituir el

la seva participació han dit: “Vam cmentar que la

nou Consell d’Infants. Format per

ciutat és de tots i no només de l’Ajuntament i si

representants de les escoles de Sant Cugat,

fem malbé el nostre poble ens fa mal a nosaltres

aquest òrgan vetlla perquè els interessos dels

mateixos” (Laura). “Ser a la cadira de la sala de

nens i nenes estiguin representats al consistori.

Plens sabent que pots representar a la teva

L’encàrrec que l’alcaldessa els ha fet aquest
any és trobar respostes davant la crisi. Per

escola i millorar el teu poble, et fa sentir molt
important” (Clara).

això els ha proposat conèixer les entitats

El Consell dels Infants ha estat decisiu perquè

solidàries del municipi i fer extensiva aquesta

la Unicef hagi declarat el nostre poble Ciutat

col·laboració a la mainada de Sant Cugat.

Amiga de la Infància. El reconeixement s’ha

Les nostres representants són la Laura Serres
de 5è i la Clara Pascual de 6è. En referència a

aconseguit gràcies a l’informe realitzat per tres
nens del Consell, entres els quals hi havia la
Clara Pascual.

El Consell de delegats de l’Olivera
Com cada curs, l’escola ha posat en marxa un dels seus mecanismes d’acció, canvi i reflexió
més importants: el Consell de Delegats. Està format pels delegats de classe i té com a
moderador i guia el Mauri, el cap d’Estudis. Les seves funcions són observar, proposar i gestionar
millores per a l’escola. Aquestes propostes surten de les classes i es debaten en grup un cop al mes.
Aquest curs tractarem temes com el pati, el silenci en els canvis de classe o les reformes que
s’han de fer a l’edifici, així com altres que vagin sorgint al llarg del curs.
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Segona Setmana de la Ciència

D

el 8 al 12 d'abril,
l’Olivera tornarà a
organitzar la Setmana de la
Ciència. L’èxit aconseguit
l’any passat ha animat a
preparar una segona edició.
Novament, pares i mares,
professors universitaris i
professionals, amb la
coordinació de l'Eva Castells,
ensenyaran els alumnes
aspectes de la ciència a
travès de tallers pràctics.
El tema central de la Segona
Setmana de la Ciència serà
el fons del mar.

Si algun pare o mare hi vol col·laborar que escrigui a:
a8062641@xtec.cat

Cal indicar: Setmana de la Ciència.

Arts & Crafts, plàstica en anglès

E

l projecte Arts & Crafts consisteix a
fer una àrea, o una part, en anglès.
Tal i com el nom indica, l'àrea que es treballa és l'educació visual i plàstica.
No hi ha cap mena de subvenció ni ens
donen un mestre més, ni el departament
ho considera un projecte d'integració i potenciació lingüística, sinó que surt d'un
interès del centre per millorar el treball
d'anglès oral des de ben petits.
Aquest projecte o idea ja la va plantejar
l'anterior equip i nosaltres esperem tirarla endavant tot el temps que puguem,
però no sabem si ho podrem allargar i
anar establint als altres cursos de Primària, ja que és complicat portar-ho a terme
amb els recursos de personal que tenim
(si ens retallen més, no podrem mantenirho).

La intenció és cada curs pujant un nivell.
És a dir, el curs 2013-14 es faria a 1r i
2n; el següent, a 1r, 2n, 3r... De totes
maneres hem de veure com evolucionen
les noves lleis educatives que es planifiquen.
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QUÈ HEM FET

La Castanyada al parvulari

E

ls alumnes d’Educació Infantil, el
passat 30 d’octubre, vam elaborar uns
deliciosos panellets amb la col·laboració
dels companys de 5è i de l’aula d’acollida.
L’endemà vam celebrar la festa de la
castanyada amb moltes activitats. Al
matí vam anar la sala de música i vam
ballar les danses relacionades amb la
tardor i la castanyada que havíem après
amb la Laura.
A la tarda ens va visitar una senyora
amb la camisa petita, la faldilla que li
feia campana i les sabates que li feien
“cloc-cloc”.... Sabeu qui era? la Castanyera!! Quina sorpresa! Ens va explicar

el conte de Les castanyes amb banyes i
després va venir a les classes per a repartir-nos les castanyes torrades. I per
fi ens vam menjar els panellets: Boníssims!!!

Primer visita el zoo

D

ofins, elefants, girafes... El dia 5 d’octubre els Falcons i els Mamífers vam fer la sortida del projecte al
zoo. Vam veure l’actuació dels dofins, després vam recórrer tot el parc, hi havia tants animals que els nostres
ulls no donaven l’abast a veure-ho tot.
Vam veure mamífers, aus, rèptils i peixos. Els rèptils quasi
no es movien i semblaven de mentida. Després de dinar,
vam veure els animals de granja. Va ser un gran dia!

Santa Cecília a l'escola

E

l passat 22 de novembre, com ja és
tradició a la nostra escola, els alumnes
de l’Olivera van fer un gran concert.
També hi van participar altres persones
de l’escola: la Vanesa, el Mauri, l’Albert,
la Maria José, a més d’una divertida actuació de la Jito i el Samuel.
Tot i això, els protagonistes de la jornada
van ser els nostres petits músics: Diego
Rodríguez, Julie Jardin, Albert Gispert, Kiara

Hirata, Guillem Pascual, Valentina Ojeda,
André Brugnara, Deborah Kordikowski,
Gleb Klementiev, Maria Àlvarez, Sofia López, Estel Bornal, Martina Núñez, Laura
Serres, Marián Encrenar, Georgina Vidal,
Leyre Williams, Júlia Molina, Rebecca Kordikowski, Nacho Rodríguez, Laia Gispert,
Alicia Amo, Clara Pascual, Lucia Álvarez,
Mariana Brugnara, Neus Rodríguez, Gil Cebrià, i Jan Reverter. Podeu veure els assajos a
la web de l’escola (www.escola-olivera.org).
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Coneixem els bombers de Rubí

E

l dimarts 20 de novembre els nens i
nenes de Tercer vam anar al Parc dels
Bombers de Rubí. Vam veure el camió
per dins i també ens van explicar quina
funció feien els bombers. Ens van
ensenyar la cabina del Parc dels
Bombers, on reben les trucades de les
emergències. També hi tenien càmeres.
Ens van explicar què havíem de fer si hi
havia un incendi a casa i estàvem sols:
1. Trucar al 112.
2. Tancar la porta d’on surt el fum.

3. Anar a la porta principal i mirar si hi ha
fum.
4. Si hi ha fum, cal tancar-se en una
habitació, obrir la finestra i sobretot ens han
de veure els bombers.
5. Si no hi ha fum a l’escala, sortir fora de la
casa o del pis i esperar que vinguin els
bombers.
Més tard, ens van ensenyar fotografies
per grups. Després vam fer un recorregut
per tot el parc de bombers i vam veure
els uniformes, els vestidors, el gimnàs, la
cuina i el menjador.

La mestra de l’hort, la Marta, se’n va

J

a sabeu tots que l’escola l’Olivera té
com a un dels seus projectes principals
l’Hort i la Sostenibilitat al centre. Aquest
últim curs vam tenir la sort de comptar
amb el guiatge, les idees i l’ajuda de la
Marta
de
Buena,
una
tècnica
mediambiental
encantadora
que
va
aportar al nostre projecte seguretat,
noves idees i sobretot una implicació
il·limitada.
Després de la Festa del Bricolatge en la
que, entre altres iniciatives que es van
portar a terme, es va arreglar i millorar la
nostra caseta de l’Hort, la Marta ens va
comunicar que aquest Nadal ens havia de
deixar.
Et desitgem el millor des de l’escola
l’Olivera i esperem que sempre ens portis
al teu cor.
Gràcies per tot i molta sort en els teus
projectes, que segur que faran del nostre
món un espai millor i més sostenible.
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EXPERIÈNCIES

Karim, Dani i Javier,

VIDA NOVA A Uruguai

companyes, la Susi, la Míriam, la Yoli; i el
suport incondicional de Doble Via, ha estat un
plaer treballar per a una empresa tan
professional i humana. El Dani (dit per ell)
recordarà sobretot la Cristina del menjador i
la Nina, tots els seus amics, tant els de la
seva classe com els meus nens de Sisè.
-I de Sant Cugat?
Les activitats culturals i infantils, les festes
majors, la plaça del Monestir, l’escola...
Arribar amb un somriure cada dia a treballar
no té preu! I és clar, tota la gent meravellosa
que he conegut, gent que ha fet que em senti
com a casa meva.
-Seguireu vinculats amb Catalunya?

-On aneu a viure? Quina serà l'escola del Dani?
Anem a viure a Montevideo, capital d’Uruguai,
perquè la meva família política hi viu. A més,
a Espanya les coses cada cop estan més
complicades per la crisi. En principi, el Dani
anirà al Liceu Francès. Ja que ha tingut la
gran sort d’aprendre dos idiomes
simultàniament, no vull que perdi l’hàbit i la
facilitat que dóna aquest fet. És un gran
avantatge la immersió lingüística per als nens.
També m’atrau que sigui una escola laica.
-Què recordareu més de l'Olivera?
És impossible recordar més d’una sola cosa.
Els meus nens són inoblidables; les meves

És la meva intenció. No vull perdre ni oblidar
tot aquest sentiment, no vull deixar de parlar
català. Per sort, el meu fill i jo parlem català
entre nosaltres. No obstant, buscaré la
manera d’afegir-me al Casal Català de
Montevideo, la meva profe de català diu que
estic preparada per donar classes, així que
també m’ho plantejo com a possible feina.
-Què t'agradaria trobar a l'Olivera i a
Sant Cugat quan tornis algun dia?
Que les retallades no hagin destruït el sistema
educatiu públic, que els professionals que hi
treballen puguin fer la seva feina com cal.
Que els nens se sentin orgullosos de
pertànyer a un sistema públic que funciona
i que respecta els seus drets.

Carta dels Estats Units
Hola me llamo Isabel. Tengo once años. Vivo en Stamford,
Connecticut, en los Estados Unidos. Hace unas cuantas
semanas tuvimos un huracán, se llamaba Sandy. Sandy hizo
muchos daños, destrozó casas, hubo gente que se quedó sin
electricidad y el nivel del agua subió mucho.
Hoy, 22 de noviembre, es el día de Acción de Gracias. Es el día
en que damos gracias, empezó cuando los peregrinos ingleses
llegaron a los Estados Unidos y para dar gracias invitaron a los
indios nativos a una celebración con mucha comida. Hoy voy a
dar las gracias porque toda mi familia estaba a salvo del
huracán Sandy. Isabel Spooner Martínez
La Isabel amb els seus germans.
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El meu viatge per la Mediterrània

El David va estudiar els mateix que els seus companys de 5è, ajudat pels seus pares i per l’equip de l’escola.

E

stimats companys i companyes de
l’Olivera, durant tot el curs passat
vaig estar viatjant per la Mediterrània en
vaixell i m’agradaria explicar-vos la meva
experiència.
Fins que no vàrem arribar a Sardenya no
vaig ser plenament conscient `que el meu
viatge començava. Aquesta illa és molt
muntanyosa i salvatge.

aventura. Tothom volia que entréssim a
comprar a les botigues i això em va cridar
molt l’atenció.
També em va cridar molt l’atenció el fet
de resar a les mesquites a unes hores
determinades.

Sicília té molts temples grecs que m’han
encantat.

Aquest viatge m’ha servit per conèixer
llocs del món fantàstics i per descobrir
costums molt diferents dels nostres, però
especialment per conèixer persones de
llocs diversos amb les que m’he hagut de
comunicar.

Al llarg del nostre viatge ens hem hagut
de comunicar en francès, anglès i italià.
Això m’ha fet pensar com d’important és
aprendre idiomes!

Retrobar-me amb els meus companys al
setembre ha estat súper reconfortant! Tot
ha estat fàcil i no m’ha costat tornar a les
rutines de l’escola.

No hem conegut cap espanyol, llevat d’un
navegant valencià.

Em sento feliç de ser a Sant Cugat de nou
i tot plegat... Va ser una gran experiència!

A Tunísia tot era molt diferent del que jo
coneixia. Passejar pel zoco era tota una

David Garriga Vall
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MANUALITATS

C/ Ramon Turro, 75. Barcelona 08012
Centre Comercial Pedralbes, planta -1
www.jumpingclay.es
Facebook: Jumpingclay catalunya

PASSATEMPS

Llegir és divertit!
VIAJAR POR EL MUNDO
Editorial Geoplaneta . 208 pàgs . 19,95 euros

Tots els països del món tenen particularitats que els fan únics: la
cultura, el nombre d’habitants, l’artesania, els seus boscos i rius,els
seus pobles, la gent que els habita i les múltiples llengües que parlen.
Descobreix-ho amb aquest llibre il#lustrat amb fotos i dibuixos.
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EL DIA DEL BRICOLATGE

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

