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NOTÍCIES

15È CROS CIUTAT DE SANT CUGAT

FELICITATS OLIVERA!!!

U

n altre any més hem destacat en quant a participació al Cros
Ciutat de Sant Cugat organitzat per l’OMET el passat diumenge
10 de novembre, i de quina manera!!!.
Ni més ni menys que 129 participants oliveres i olivers -l’Olivera ha
estat una de les escoles amb més participants en aquesta cursa- s’han
donat cita enguany al popular Cross Ciutat de Sant Cugat que es va
celebrar al Parc de la Pollancreda, la qual cosa constitueix un nou
record de participació.
I, a més a més, seguim acumulant trofeus. Si a l’edició número 12
van ser les nenes de primer (ara alumnes de 4t) les que van obtenir
el primer premi per equips, a la present edició han estat els nens de
segon que han obtingut el mateix premi, sense oblidar-nos que un
nen de primer (el Roger Cases), quatre de segon (els germans Ricard
i Guillem Lagarda, la Jana Altimir, i el Gerard González), una nena de
quart (l’Abril Beltran) i una altra nena de 5è (la Laia Moran) han quedat
classificats i classificades entre les sis primeres posicions.
A tots els nostres alumnes, nens i nenes, que n’han participat, la
nostra enhorabona pel gran paper protagonitzat.
Francesc Caro
Mestre d’Ed. Física

Text de Guillem Lagarda, que va fer un temps de 3 minuts i 8 segons
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Els guanyadors

NOTÍCIES

Els nens i nenes de P-3 pinten estrelles de Nadal
per decorar la plaça Octavià

L

es classes de les formigues i de les abelles han pintat amb les empremptes de les seves mans unes
estrelles de Nadal que, després, s’han fet servir per guarnir la plaça Octavià.
Aquesta activitat s’ha fet de forma coordinada amb les classes de P-3 de pràcticament totes les escoles
de Sant Cugat. En total s’han reunit una mica més de mil estrelles amb les quals s’han engalanat el xiprer i
l’alzina d’aquesta plaça i part de la muralla del Monestir.
Aquesta decoració tan especial es mantindrà durant totes les festes de Nadal, ¡animeu-vos a visitar la
plaça Octavià, ha quedat preciosa!

Consell d’Infants

H

ola! Sóc l’Albert Gispert, un alumne de 5èA i us
vull explicar una cosa molt especial que m’ha
passat. És el meu primer any en el consell d’infants
i represento juntament amb la Laura Serres de 6è a
l’escola l’Olivera en el Consell d’Infants.
Estic molt orgullós d’estar aquí ja que els meus
companys i jo creiem que ho faré bé. Vàrem fer unes
votacions per decidir qui seria el representant de 5è i
pensava que no tenia ninguna possibilitat, i ara estic
en aquest magnífic Consell d’Infants.
Intentaré aportar el meu granet de sorra per millorar
alguns aspectes de St.Cugat i poder-vos explicar com
va tot plegat.
Segur que aprendré molt i m’ho passaré molt bé.
Albert Gispert, 5è A
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NOTÍCIES

L’adaptació dels més petits durant el primers dies

D

es del principi de funcionament de la nostra
escola vam organitzar un procés d’acollida
dels alumnes de 3 anys i les seves famílies que
facilités l’establiment d’unes relacions de confiança
i bona entesa entre l’equip de mestres, els nous
pares del centre i els seus infants.
Sempre hem considerat que una entrada relaxada
i tranquil·la, la creació d’un ambient agradable i còmode, facilita als infants l’establiment d’unes bones
bases per sentir-se a gust a l’escola i adaptar-se amb
més facilitat a un nou entorn físic i relacional.

Castanyada de 5è i 6è

A

questa castanyada hem fet moltes coses divertides i ara us les explicarem:
Durant les dues primeres hores vam fer classes seguint l’horari habitual. Després d’esmorzar els alumnes
de cinquè i sisè vam començar a mirar les pel·lícules
de por que ens corresponien segons les entrades que
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Aquests primers dies ajuden a gaudir plegats
de totes les noves vivències que esdevindran a
partir d’ara.
Agraïm, doncs, la confiança i l’esforç demostrat
per part de totes les famílies durant aquests primers
dies d’escola amb el convenciment que va anar en
benefici de tots i totes.
I ara ja podem dir que estem tots i totes adaptats!!!
Les tutores de P-3: Nina i Rosa Maria

cadascun de nosaltres havíem demanat.
Cada sala tenia un número i podia haver-hi un màxim
de cinc persones de cada classe.
Les crispetes que vam portar no les vam poder
menjar fins la tarda.
Després del pati del menjador vam continuar mirant
les pel·lícules i, aleshores ja vam poder menjar-les.
Quan les pel·lícules van finalitzar, tothom va sortir
dient que havien estat molt divertides, entretingudes
i terrorífiques.
A la sortida els alumnes de sisè van fer unes paradetes
per vendre berenar i així recollir diners per les colònies
de fi de curs. Van ser tot un èxit, gràcies també, a la
col·laboració de tots els pares, mares i mestres.
Fet per: Clàudia Baldrich, Marián Encrenaz i
Tomàs Gallego (delegats de 6è).

NOTÍCIES

Un taller de cuina
ple de possibilitats!

A

l’aula dels camaleons (USEE de primària)
sempre hem fet taller de cuina. És un clàssic! “M’agrada cuina perquè així puc convidar als
companys a tastar el que hem fet...” diu l’Àlex, un
dels alumnes més veterans. Tant els alumnes dels
camaleons com els seus companys i mestres han
anat tastant les delícies del taller.
“Mola fer cuina. Quan acabem tastem els plats per
saber si estan bons. M’agrada convidar als amics i
mestres i que diguin que esta molt bo!” comenta el
Dani, que despunta com a un dels grans del taller
de cuina. Enguany, però, hi ha una novetat. Són els
mateixos alumnes els que compren els ingredients
necessaris per a cada taller! “Anem a les botigues
del barri. Hi anem nosaltres sols amb les nostres
mestres”, comenta un dels participants.
Una idea que ja feia temps que corria i que semblava que seria de difícil posada en pràctica ha
resultat d’allò més senzilla. La cosa va així: abans
de sortir a comprar ens hem d’organitzar per no

fer-nos un embolic. Primer fem la llista de la compra,
apuntem els ingredients i sortim a comprar.
Tenim quatre encarregats; el de portar la llista
de la compra, el de pagar, el que porta el carro de
la compra i el que agafa els productes. Portem un
carro... i les calculadores! Hem de comprovar el
canvi quan sortim de la botiga, perquè en qüestions
pressupostàries, i amb els temps que corren, tota
comprovació és bona.
Els alumnes comenten sobre la sortida fora del
centre: “Pel carrer hem d’anar tranquils i parem i
mirem als dos costats quan hem de creuar...” .
Fins ara l’experiència ha estat fantàstica i tot un
èxit! L’últim fitxatge pel taller de cuina ens ha dit:
“M’agrada fer cuina perquè comprem i fem coses
boníssimes!”

Conte:
‘Conviure amb girafes blaves’

E

l passat divendres 15 de novembre, la Imma Palahí ens va explicar el conte d’una girafa que tenia un germanet . El germanet
va néixer blau i era diferent, no podia caminar.
La girafa va descobrir que el seu germanet podia fer petons i s’ho
passaven molt bé jugant junt, malgrat ell no es pogués posar de peu.
Ens van agradar molt les titelles de roba. Les varem agafar i tocar .
Hem après que tots som diferents, però que tenim els mateixos drets.
Tots som persones i hem d’aprendre a conviure junts i a respectar-nos.
Les classes dels mamífers, els gats,
els egipcis i el món.
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ENTRE PARES

Activitats per a pares i mares

L

’escola de pares i mares de l’Olivera ha inaugurat aquest curs 2013-14 amb la Xerrada del
Pedro Algorta, avi del Mateo de P5. El Pedro és un
dels supervivents de l’accident aeri dels Andes, ocorregut l’any 1972, en què viatjava un equip uruguaià
de rugbi. Amb gran naturalitat el Pedro va compartir
amb tots nosaltres el seu testimoni, recordant el que
va passar a la muntanya i descobrint les claus que
van permetre al grup sobreviure.
Escoltant-lo vam reflexionar sobre la importància del
treball en equip i la fortalesa de l’ésser humà per superar l’adversitat i els desafiaments amb què la vida ens
enfronta. Va ser una xerrada colpidora i molt aplaudida
pel centenar de persones que van assistir.
Durant mes d’octubre s’ha desenvolupat el Cicle de
tallers “Créixer en família”, conduït per una psicòloga,
sobre temàtiques com ara l’afecte, l’autonomia, la resolució de conflictes, l’assetjament escolar, etc. Arrel
de les ganes de continuar dels participants, s’ha creat
un grup de treball que es trobarà periòdicament durant
el 2n i 3er trimestre de 2014 (ja rebreu la informació!).
I per acabar, al novembre, va tenir lloc la Xerrada
sobre la mesura d’eficiència de les polítiques educatives
i l’impacte sobre l’aprenentatge, a càrrec del Miquel
Angel Alegre, analista de l’Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques i pare del Mario de 2nA .

Xerrada de Pedro Algorta, un dels supervivents de l’ accident aeri
dels Andes de l’ any 1972

Com a novetat, també s’han engegat la
Zumba i el Volei (en aquest darrer encara
queden places) impartit i dinamitzat per
pares d’alumnes de l’escola.
Des de d’aquí aprofitem per agrair molt sincerament la generositat dels ponents, la del Max i la
Cecília, pares que ens dissenyen els súper- cartells
i de tots els que heu difós i assistit a les xerrades!!!
Creiem que amb aquestes activitats es pot contribuir
a millorar entre tots la tasca educativa i enriquir el
projecte educatiu del centre.
PER AQUEST MOTIU FEM UNA CRIDA PER QUÈ
US ANIMEU I PARTICIPEU!!
Ja sigui proposant-nos temes que us interessin,
oferint-vos a donar alguna xerrada i sobretot amb
la vostra assistència!!!
No volem acabar sense avançar-vos que estem
treballant en un curset i una xerrada sobre com
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educar els nostres fills en les Noves tecnologies
(Internet, Xarxes Socials, el mòbil...), l’esport com
element de cohesió i integració, la música com a
vehiculador d’emocions, consells d’ecologia domèstica i sensibilització mediambiental, entre d’altres
temes. Aquesta és la proposta pel 2014, si vosaltres
en teniu d’altres animeu-vos a compartir-les, seran
benvingudes i reforçaran la tasca educativa que
compartim escola i família.
Ah!! I abans de finalitzar el curs també tindrem el
blog de l’escola de pares i mares on penjarem totes
les xerrades i activitats que s’han fet, materials dels
ponents, i molt important, la vostra opinió!!!
FINS LA PROPERA!!!

NOTÍCIES - AMPA

Ampaescapada a les Coves Prehistòriques de Serinyà

E

l passat 18 de novembre, a més de visitar les coves, les famílies que hi van anar van fer tallers de
pintures rupestres, tir amb arc i van aprendre a fer foc amb un bolet d’esca.
La propera Amaescapada serà cap al març. NO TE LA PERDIS!!!
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DOBLE VIA

Els migdies amb Doble Via

E

ls hàbits són conductes que adquirim per mitjà de l’experiència
i l’aprenentatge, l’adquisició dels diferents hàbits permet ser
més autònoms als infants, fent posible una convivencia positiva amb
els altres. A mida que els nens/es van assolint els diferents hàbits se
senten més segurs i tranquils. Des de Doble Via apostem per un tasca
comuna, casa, escola, espai de lleure i menjador, per això aquest
primer trimestre hem començat a treballar amb 1r i 2n hàbits a taula i
en el quotidià: aprenem a fer un ús correcte dels coberts i com hem
de tallar els aliments, i per altra banda fem pràctiques per cordar-nos
sols les sabates.
Biblioteca per a 5è i 6è
Els grups de 5è i 6è, com ja venim fent els últims anys, disposen de
la biblioteca dos dies a la setmana en l’horari de migdia de 12:30 a
13:30 h, per poder fer deures, estudiar o per poder llegir tranquilament.
Els dies es distribueixen de la següent manera: 6è en fa ús dimarts i
divendres, i 5è dilluns i dimecres. És una activitat voluntària, que té
molt bona acollida entre els alumnes d’aquests cursos.
Dinars temàtics
Una de les activitats que vam iniciar el curs passat i que continuem
fent actualment, són els dinars temàtics, que aquest curs centrem en
els països de la Mediterrània. Fins ara ja hem fet el d’Itàlia a l’octubre
i el mes de desembre Grècia. Aquest dinars temàtics es faran cada 2
mesos i es basen en un dinar amb el menjar típic del país i un seguit
d’activitats a l’estona de migdia, que ens apropen més a la cultura i
coneixença dels costums del país: danses, art, tradicions,….
A banda de la realització del dinar es preparen un seguit
d’activitats al llarg d’aquella semana, per apropar als infants a la
realitat d’aquell país.
Lliga esportiva
A partir del mes de gener, iniciarem la lliga esportiva que realitzem cada curs entre els cursos de 3r a 6è.
Realitzem dues lligues mixtes de futbol i bàsquet, programades amb un calendari de partits. Finalitzen al maig
amb les finals corresponents i un partit alumnes–monitors força divertit. D’altra banda i com a novetat per a
aquest curs, introduïrem també el bàdminiton.
Blog del servei de menjador
Des de l’inici del curs anterior vam posar en funcionament el blog del servei de menjador i activitats extraescolars. En aquest podreu anar trobant regularment la informació sobre les activitats que es duen a terme al
migdia, informació sobre noves activitats, fotografies, els menús mensuals, etc.
A banda d’aquestes informacions des del blog es pot descarregar el fulletó informatiu del servei de menjador,
les fitxes d’inscripció a les activitats i d’altres informacions que puguin ser d’interès per a les famílies.
Al llarg d’aquest curs també s’està treballant perquè des d’aquest blog es puguin fer les inscripcions on-line
i es puguin gestionar on-line els canvis en les activitats.
Us recordem de nou l’adreça del blog, on podreu veure totes les imatges i accedir a la informació relativa
a totes les activitats que es realitzen: http://menjadorolivera.wordpress.com/
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NOTÍCIES

Nova biblioteca pública a Volpelleres
La proximitat d’aquesta biblioteca amb l’escola pot facilitar que molts
alumnes puguin anar-hi a llegir, fer els deures o participar en qualsevol
activitat que s’hi organitzi.
La nova biblioteca, que es dirà Miquel Batllori
s’adequarà en un local de Promusa situat a l’avinguda
de can Bellet (núm. 46-50), a partir d’un projecte de
l’ equip Op Team Arquitectes.
Les obres començaran a principis de l’any vinent
i està previst que pugui inaugurar-se al febrer de
2015. El nou equipament tindrà 90 punts de lectura, un fons d’uns 18.000 documents (llibres, DVD,

CD...) i estarà subscrit a unes 100 revistes. A més
a més, comptarà amb una sala per al públic infantil, un espai d’experimentació de tecnologia visual
gestionat pel Centre de Visió per Computació de la
UAB i una sala polivalent per acollir actes culturals.
La biblioteca, impulsada per l’Ajuntament amb el
suport de la Diputació de Barcelona, costarà 1,3
milions d’euros.

Pati d’ accès

Zona de diaris i audiovisual
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PROPOSTES DE LECTURA

Astèrix i els pictes
Autors: Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, Albert Uderzo, René Goscinny.
Editorial: Salvat
12,90 €
La nova aventura dels gals creats per Albert Uderzo i René Goscinny
transcorre a Caledònia, el territori que avui coneixem com a Escòcia.
Astèrix i Obèlix viatjaran fins allà per ajudar un amic a alliberar el seu
poble. Amb aquest títol, Jean-Yves Ferri i Didier Conrad prenen el relleu
als autors originals sense canviar l’esperit de la història.

La Maisy a la fira
Autora: Lucy Cousins
Editorial: Serres
16 €
Un divertit llibre desplegable, amb pestanyes per estirar i sorprendre’s.
La rateta Maisy puja a les araccions de la fira, puja a la muntanya russa
i als autos de xoc amb els seus amics.

Mi primer gran libro de los ¿por qué?
Autora:Amy Shield
Editorial: RBA
15 €
Per què volen els avions o per què la lluna canvia de forma són qüestions aparentment senzilles que sovint ens plantegen els nens.
Aquest llibre té les respostes a 60 preguntes sobre natura, tecnologia i el
cos humà. Inclou fotografies, experiments senzills i receptes de cuina.

Oso quiere contar una historia
Autor: Philip C. Stead
Editorial: Océano Travesía
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El protagonista d’ aquesta història, un oso pardo bonachón, tiene mucho
sueño porque el invierno está por llegar. Pero antes de hibernar, Oso vol
explicar contar una historia... Y comienza a preguntar a cada animal que
encuentra si quiere oírla, pero todo están muy ocupados preparándose
para el invierno y no tienen tiempo de escucharle. A medida que pasan
las páginas las hojas van cayendo y Oso cada vez tiene más sueño.
Finalmente, se va a dormir sin poder contar su historia, pero cuando
despierta, ¡una sorpresa muy simpática nos espera!

MANUALITATS

Preparant la taula per Nadal: petits avets amb cintes

A

bans de l’arribada de Nadal ens posem a
pensar en els regals, en el menú de la nit de
Nadal i, com no pot ser d’altre manera, també en
la decoració i en els detalls que faran que aquesta
celebració sigui inoblidable.
Aquests avets nadalencs realitzats amb cinta
otoman de Spiral de Safisa faran que la teva taula
estigui perfectament presentada i vestida per una
ocasió especial com l’arribada del Nadal.
Sorprèn als familiars i amics amb aquestes argolles
de cintes i acompanya’ls amb unes targetes per tal que
cada persona sàpiga quin és el seu lloc a la taula.
Material:
• Cinta otoman Spiral de Safisa article 350 de 15
mm d’ample en colors 97, 14 i 88.
• Cinta satí de Spiral de Safisa article 110 de 3
mm d’ample en diferents colors.
• Pistola de silicona (també podeu utilitzar cinta
adhesiva de doble cara).

1

Pas a pas:
En primer lloc, talla a trossos la cinta otomà de color
verd per realitzar les branques de l’avet. Necessites 3 tires
de 7 mm, 3 de 6 mm i 2 tires de 5 mm. També necessites
una tira de 14 cm de cinta otomà de color marró.
Amb la pistola de silicona enganxa cada tira de cinta
pels dos extrems.
A continuació enganxa les tires més llargues de
cinta verda sobre la tira marró. Segueix amb les tires
de 6mm, cobreix el punt en el que s’enganxa la fila
inferior i la cinta marró. Procedeix de la mateixa manera
en la tercera i última fila.
Per finalitzar l’avet, enganxa un llacet de cinta setí
en la part superior.
Talla també 50 cm de cinta roja que servirà per
anusar l’avet al tovalló. Enganxa aquesta cinta roja
i dobla la cinta d’otoman marró sobre si mateixa i
enganxa els extrems.
Ara ja només et queda afegir les targetes i esperar
que tots els convidats gaudeixin de la ocasió.

2

3

Podeu trobar les cintes i tot tipus de material de merceria o manualitats a Capiclip Merceria www.tiendamerceria.es
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BON NADAL

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