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EN AQUEST NÚMERO:
Cantània, Gegants, Atletisme, Sortides del trimestre,
Setmana de la Ciència, Festa de la Primavera, Manualitats,
Escola de Pares i Mares, Llibres i Fotos de Carnaval!
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NOTÍCIES

Els nostres GEGANTS surten al carrer

L

a quarta edició del cercavila
de gegants, gegantons i
capgrossos de Sant Cugat

tindrà lloc el proper dissabte 27 d’abril.
Aquesta trobada de les diferents
escoles de la població comptarà amb
la participació dels nostres gegantons,
la Joana Olivella i l’Oliver Bellet,
que aniran acompanyats per la nostra
orquestra, formada per alumnes
de cinquè i sisè. Esperem ampliar
l'orquestra per a la propera edició.

L'Oliver Bellet i la Joan Olivella.

Cantània, 29 de maig a l'Auditori

A

quest és el cinquè any que l'Olivera

L'activitat ha crescut tant que s'han

participa a Cantània, una activitat

descentralitzat els concerts i serà el primer que

organitzada per l'Auditori de

es farà a l'Auditori de Sant Cugat. Allà ens

Barcelona per als alumnes de 5è. Els mestres

trobarem el dia 29 de maig amb la cantata Ha

de música de les escoles participants es troben

passat un àngel, amb música de Mariona Vila i

en tres sessions per preparar l'actuació i ho

text de Guillem Clua: un viatge fantàstic en

transmeten als alumnes durant el segon i

busca del silenci. Si voleu fer una ullada a les

tercer trimestre. El dia del concert tots els

cançons, les trobareu en el bloc musical del

participants canten com si fossin un sol cor.

web de l'escola www.escola-olivera.org.

17 d'abril,
Cantata de 2n
Al Ball sense un Badall va ser
el títol de la Cantata que l'any
passat van interpretar els
alumnes de 2n de Primària
de les escoles de Sant Cugat.
L'Auditori serà novament
l'escenari d'aquesta trobada
cantaire el 17 d'abril.
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Sant Jordi a l'escola, 19 d'abril
Els castells seran els protagonistes de l'exposició d'enguany

A

quest curs, des de la biblioteca
del centre volem proposar-vos
que

cada

família

elabori

un

CASTELL amb la finalitat de fer una
exposició al vestíbul en aquesta diada de
St. Jordi. Poden ser elaborats pels pares

juntament amb els fills, pels avis, tiets,
nebots.... o per qualsevol persona que hi
vulgui col·laborar.
Una princesa i un sant Jordi de l'edició passada.

Les representacions poden estar fetes
amb diferents materials com per exemple:
paper, cartró, paper maché, fang, pasta de
sal, material reciclat, etc. i també pot ser
de qualsevol mida. L’últim dia per portar el
vostre

CASTELL

serà

el

12

d’abril.

L’exposició estarà oberta a tothom que hi
vulgui venir el dia 19 d’abril a les 16:30. Un
Cop finalitzada l’exposició es tornaran els
castells. Alguns d’ells es triaran per deixarlos

exposats

a

la

biblioteca

amb

el

consentiment de l’autor/a.

Els dracs van ser els primers a estrenar l'exposició de
Sant Jordi que cada any decora el vestíbul de l'escola.

Èxit de la jornada de portes obertes

D

illuns 4 de març va tenir lloc el dia de portes obertes de l'Olivera. L'acte,

que aquest any es va avançar a les 15h per tal d'ensenyar l'escola en funcionament,
va tenir una gran afluència de públic. Va ser tanta la demanda que la jornada es
va repetir la setmana següent per rebre les famílies que no havien pogut assistir-hi
però que tenien molt interès pel nostre centre educatiu. Estem molt contents amb
comentaris positius rebuts i creiem que ha servit per reafirmar-nos en el nostre
principi d'ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT.
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ESPORTS

El Cross de Rubí i les 5 Milles Femenines
L'Olivera hi va participar a totes dues curses

L'Abril Beltran, 3a al Cross de Rubí.

Les corredores de l'Olivera a les 5 Milles Femenines de Valldoreix.

R

ubí va organitzar el 17 de febrer el seu 35 Cross, una competició d'atletisme
infantil de 5 kilòmetres de longitud. L'Olivera hi va tenir cinc representants:
els germans Lluc, Abril i Martí Beltran Ribas , i dos germans més, el Dani

i la Laia Moran Català. Els resultats van ser força bons. l'Abril va aconseguir la
tercera posició en la categoria Benjamí femení, i la
Laia, la quarta en categoria Aleví femení. Els nois
van fer també molt bons resultats: Martí Beltran
Ribas, 19è a la la categoria Benjamí masculí
(143 corredors en total), i el Lluc, 15è (de 56
participants), en categoria Infantil masculí.
A les 5 Milles Femenines de Valldoreix,

Lluc Beltran i Dani

diumenge 11 de març, l'Olivera va ser l'escola
amb més corredores. La Laia Moran i l'Abril
Beltran van aconseguir la 4a posició. La desena edició d'aquesta tradicional cursa ha
superat enguany el seu rècord de participants: 900 atletes. les classificacions es poden
consultar al web: rungames.es/5millesfemenines
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55 Marxa Infantil de Regularitat
El matí del diumenge 14 d'abril, des del Parc Ramon Barnils

L

a tradicional marxa de regularitat infantil que cada any organitza el Club Muntanyenc Sant
Cugat té una novetat important: no hi haurà dinar amb les famílies a mig recorregut. La
Marxa sortirà del Parc Ramon Barnils (Pla del Vinyet) entre les 9 i les 11 del matí i acabarà
al mateix parc entre les 12 i les 14 hores.
La Marxa és una activitat esportiva adreçada a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys i, en la modalitat
Marxa Juvenil, per a joves de 13 a 15 anys. L'itinerari transcorre entre els boscos i els camps que
envolten Sant Cugat, per camins senyalitzats i supervisats per diferents punts de control. Es
participa per parelles. El recorregut és de 10,70 km a la marxa infantil, i de 12,20 km a la juvenil.
Les preinscripcions s'han de fer a travès de
www.marxainfantil.cat fins al 27 de març. Al
Club Muntanyenc es formalitza la inscripció (es
fa el pagament i es recull el dorsal i la
samarreta) fins a l'11 d'abril, de 17 a 20 h.
Al preu de la inscripció s'hi ha afegit 1 euro per
a la ONG Càritas Sant Cugat, que donarà suport
amb els ingressos de la Marxa al programa
Reforç Escolar. www.caritasbcn.org

El cartell de la Marxa i el dibuix de l'Anna Benito, de l'Olivera.

II Setmana de la Ciència a l'Olivera

C

om funciona el cor humà,
per què l'aigua del mar és
salada, quins són els noms

de les constel·lacions, què és la
cromatografia i què són els equinoderms,
seran alguns dels 27 tallers de la Segona
Setmana de la Ciència de l'Olivera,
del 9 al 13 d'abril. Els talleristes són
mares i pares d'alumnes, mestres i
professionals del Centre Superior

El dibuix de l'Anna benito, de
l'Olivera, va quedar finalista al
Concurs de Cartells.

d'Investigacions Científiques (CSIC).
Tots els cursos, des de P3 fins a 6è,
participaran en dos o més tallers.

La biodiversitat marina serà el temacentral d'aquest any.

Pàgina 6 -

QUÈ HEM FET

Els primers fruits de l'hort

A

l primer trimestre els alumnes de P3 van plantar enciams a l’hort

de l’escola, els de P4 coliflors i els de P5 van sembrar raves i
pastanagues i també van plantar cebes. Els hem regat i cuidat cada

setmana i, en arribar el mes de febrer, hem començat a recollir el que ens
ha crescut a l’hort. Els nens i nenes de 5 anys ja han collit els raves; els han
observat, els han dibuixat i els han tastat... Ups, piquen una mica! Els
alumnes de 3 i 4 anys també han collit enciams, els han netejat i els han
tastat amb una mica d’oli i sal. Quina sorpresa! Els han agradat moltíssim,

L'escola potser prepararà un
TALLER D'HORT ECOLÒGIC
PER A FAMÍLIES.
Seria una forma divertida
de conèixer què fan els
nostres fills i participar en
el manteniment de l'hort
de l'escola durant els
períodes de vacances.

QUÈ HEM FET

Cuines del món al menjador

D

es del servei de
menjador, aquest curs
s’han posat en marxa els
dinars temàtics. Així doncs, cada
dos mesos, a la cuina es prepara
un menú típic del país sobre el
qual es farà la diada i, alhora, es
preparen un seguit d’activitats
per conèixer-ne la cultura i les
tradicions. De moment, hem fet
els dinars temàtics de Mèxic, la
Xina i el Marroc. El dia 16 d’abril
estarà dedicat als Estats Units
d’Amèrica i l’11 de juny farem
l’últim dinar exòtic del curs,
sobre la gastronomia de l’Índia.

Taller de llum i foscor

E

ls alumnes d’Educació Infantil hem
anat a psicomotricitat a fer una
sessió molt especial de llum a les
fosques amb les nostres lots.
Hem començat explicant el conte La meva
amiga la foscor. El primer contacte amb la
llum ha estat un moment màgic, ja que
hem descobert un punt de llum amb el qual
jugar i controlar. Al principi movíem les
llanternes sense control, però poc a poc
hem anat controlant el punt de llum. Hem
jugat a atrapar llums pel terra tot saltant, a
enfocar-nos la cara, a tapar els focus de les
llanternes amb paper de cel·lofana...
També hem descobert les nostres ombres,
si ens acostem i ens allunyem, les fem
grans i petites. Hem jugat a endevinar de
quin nen o nena era cada ombra darrera
una cortina. A més, hem projectat siluetes
de diferents objectes (llunes, cotxes,
estels,...). I per últim hem penjat a la paret
animals fluorescents que en la foscor
s’il·luminen com estrelles.

- Pàgina 7
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QUÈ HEM FET

Projecte de 6è: animals en perill

A

quest any els alumnes de sisè hem fet el projecte sobre els animals
en perill d’extinció. En aquest projecte ens vam separar per grups i
cadascun s'encarregava d'un continent (Europa, Àsia, Amèrica del

Nord, Amèrica del Sud, Oceania i Antàrtida), escollia els animals que estaven
en perill d’extinció i en feia la presentació. Uns grups van decidir preparar un
Power Point, uns altres van preferir muntar un mural o fer ambdues coses.
Això sí, tots els grups van fer un diorama, que després van ser exposats al
vestíbul de l’escola i, a més, van anar a les classes de 3r i 4rt a explicar les
presentacions.
La sortida del projecte va ser al Centre Recuperació Amfibis i Rèptils de
Catalunya (CRARC), a Masquefa. Per començar, ens van ensenyar una presentació
sobre l’evolució dels rèptils i dels amfibis. Vam aprendre moltes coses sobre
animals, vam veure tortugues, serps, caimans, gripaus, salamandres i altres
amfibis i rèptils. El més divertit va ser tocar una serp i una salamandra.
També vam reflexionar sobre la responsabilitat de comprar rèptils i altres amfibis
que després són abandonats en llacs i basses... Curiosament moltes de les
tortugues que hi havia provenien del llac de l´Eroski de Sant Cugat. Finalment
vam escriure tota la informació obtinguda en un dossier de treball.
Estem molt satisfets amb el resultat del projecte d’aquest any i esperem tornar a
fer un projecte com aquest a l’institut.

RACÓ AMPA - Pàgina 9

Escola de pares i mares www.escola-olivera.org
Què pretenem? Pensem que
és important tenir un espai
per reflexionar, parlar i
contrastar opinions sobre
l’educació dels nostres fills.

DIMARTS 26 DE FEBRER, 20h

DIMECRES 8 DE MAIG, 20h

Xerrada Alteracions de la
parla: detecció, valoració i
tractament.

Xerrada Talents 2020. Un nou
paradigma laboral.

Com ho fem? A partir de
xerrades, tallers, fòrums,
impartits per professionals i
pares i mares de l’escola,
sobre: valors, foment de la
lectura, hàbits i salut,
desenvolupament afectiu,
intel·lectual i social,
creativitat, educació
emocional, comunicació
pares-fills, etc.

A càrrec de Marta Garcia i
Díaz, Pedagoga i logopeda

Quan? Durant tot el curs, us
proposem entre 3-5 activitats
al vespre, a la mateixa escola.
Si voleu suggerir temes o
participar en la comissió:
ampa@escola-olivera.org

DIJOUS 18 D’ABRIL, 20h
Xerrada - taller: Les emocions
a través dels contes.
A càrrec d’Eva Martínez,
mestra i pedagoga sistèmica.
Treballa a l'escola pública i
com a formadora a l'ICE de la
UAB. També impulsa ARAE,
una associació sense ànim de
lucre que treballa en el camp
de l’educació:
www.araebcn.com

A càrrec de Mercè Botella,
Psicòloga social i de les
Organitzacions.
És emprenedora social en el
projecte Arrenca a córrer,
(www.arrencaacorrer.org )
JUNY (data per confirmar)
Xerrada Què fa que unes
escoles siguin més efectives
que d’altres?
A càrrec de Miquel Alegre
Canosa. Doctor en Sociologia,
investigador a l'Institut de
Govern i Polítiques Públiques.
Analista de l'Institut Català
d'Avaluació de Polítiques
Públiques. Pare d'alumne de
primer de la nostra escola.

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia a: ampa@escola-olivera.org

RETALL DE PREMSA
Diari ARA
Dissabte 16 de març
Autor: Ignasi Aragay,
Director Adjunt
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MANUALITATS: UN PASTISSET DE CINTES
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Lectures per Sant Jordi

ÀLBUM DE CARNESTOLTES

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

