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Un trimestre ple d’emocions!
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Tortell Poltrona
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NOTÍCIES

Nou Consell Escolar
El passat mes de novembre es va constituir el
nou Consell Escolar, el màxim òrgan decisori de
l’escola. Els seus components són l’equip directiu
(directora, cap d’estudis i secretària), quatre
representants dels mestres, tres representants
del personal no docent, quatre representants
dels pares d’alumnes de l’escola, un
representant de l’AMPA i un representant de
l’Ajuntament.

el PEC i de convivència entre d’altres.
Els membres escollits del Consell escolar tenen
un mandat de quatre anys, tot i que la meitat
dels seus membres es renoven cada dos anys.
Els nous membres del Consell Escolar per part
dels pares són l’Eva Castells, la Rosa Tomás, la
Meritxell Sabaté i la Rosmi Grau. En
representació de l’Ampa, hi ha en Marc Pascual.

Les funcions bàsiques del
Consell Escolar són aprovar el
calendari, el pressupost i les
sortides que es faran per a
cada curs escolar, i també
autoritzar les activitats
extraescolar previstes per
l’AMPA a través de Doble Via.
A més, és el responsable
d’a pr ov a r e l Pr oj e c te
Educatiu elaborat pel claustre
de professors, amb la
col·laboració d’una comissió
de l’AMPA i d’un assessor
extern. S’organitza en
comissions de treball per
coordinar temes econòmics,

Consell dels Infants de Sant Cugat
La Mireia Colet i l’Hugo Núñez és el representant
de la nostra escola al Consell dels Infants de Sant
Cugat, constituït el passat mes de desembre i
format per nens i nenes de 5è i 6è de Primària de
vuit centres: L’Olivera, Gerbert d’Orlhac, La
Floresta, Joan Maragall, Thau, Santa Isabel,
Àgora i La Farga.

millorar-la. El primer tema que l’Ajuntament els
ha proposat es titula “Els infants opinen sobre la
ciutat” i pretén recollir la percepció que els
infants santcugatencs tenen de la vila: què els
agrada, què troben a faltar, què millorarien…

L’objectiu principal del Consell és que els nens i
nenes de Sant Cugat tinguin un lloc on debatre
sobre la ciutat on viuen i arribar a acords per

www.escola-olivera.org
Entra al web de l’escola. Hi trobaràs:
activitats, excursions, fotos, jocs i links d’interès
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Gran èxit de l’Olivera en competicions esportives
Natació

Atletisme

La participació de l’Olivera al Campionat de
Natació Escolar de Sant Cugat del passat 13 de
febrer va ser tot un èxit amb 36 nedadors de tres
categories: 2 alevins, 16 benjamins i 18
prebenjamins.

Les 5 Milles Femenines de Valldoreix és una altra
prova clàssica a on l’Olivera hi va participar amb
22 corredores. Vam ser la segona escola amb més
participants.

A gairebé totes les modalitats, els nostres
nedadors van classificar-se entre els deu primers i
dos prebenjamins van pujar al pòdium: Albert
Gispert va guanyar la medalla de plata en 25
metres braça, i Sergio del Val, la de bronze en 25
metres esquena. A més, cal destacar que tots van
nedar molt bé, inclosos els nens i nenes que no
fan piscina de forma regular.

A la foto del pòdium hi podeu veure l’Abril
Beltran Ribas (1erB) i l’Ainna Tajer Foix (1erA)
recollint les seves copes de 2a i 3a classificades
de la seva categoria.

A diferència de l’edició anterior, en què l’Olivera
no tenia coordinadors, enguany els nostres nens i
nenes van comptar amb mares voluntàries que els
van rebre a l’entrada del Poliesportiu de la
Rambla del Celler i que, després, els van
organitzar i preparar per a les competicions.
Els nens van viure aquesta competició amb els
nervis habituals però, sobretot, amb ganes de
passar-s’ho bé i de superar-se. Tots van ser
premiats amb una medalla commemorativa.

Marxa infantil
La Marxa del passat 3 d’Abril també va ser tot un
èxit. Hi van participar 136 nens i nenes de
l’escola. L’Olivera va ser la segona escola amb
menys penalitzacions. A més, dos equips de
nenes de 4rt van quedar entre els 10 primers

classificats: Mariana Brugnara, Andrea Schneider,
Laia Gispert i Judith Gómez. A la foto podeu
veure un nombrós grup de l’Olivera abans de
tornar a caminar després del descans del migdia.
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Un arbre solidari per Japó
Des de l’escola enviem al Japó el nostre missatge de
solidaritat i condol per totes les víctimes del
terratrèmol del passat mes de març, i alhora de
felicitació per l’actitud dels seus ciutadans.
A l’escola l’Olivera creiem que és educatiu, lògic i
humà dedicar algunes estones a reflexionar sobre
l'esdeveniment científic, social i humà del Japó que ha
commocionat les societats occidentals les darreres
dues setmanes.
Per això, des de P3 fins a 6è de primària es realitzarà
un treball adequat al nivell i es farà un arbre de
solidaritat i desitjos dels nostres nens i nenes pel
Japó.
El penjarem al vestíbul perquè tothom el pugui veure i
comentar.

El nostre arbre dels desitjos es
podría assemblar a aquest

Banc d’Aliments
El 28 d'abril i 3 de maig, un grup de voluntaris de la
Fundació Banc d'Aliments faran una xerrada al nens de
cicle superior sobre les necessitats alimentàries al món
i a Catalunya. Durant la segona setmana de maig, a
l'escola hi haurà uns contenidors per recollir paquets

de pasta (fideus, macarrons, espagueti, estrelletes...)
que seran enviats als centres del Banc d'Aliments de
Catalunya.
www.bancdelsaliments.org

La fira de Sant Ponç
El proper dia 7 de maig es celebrarà la primera Fira de
St. Ponç a l’escola, dins de la Festa de la Primavera.
Muntarem una parada on es podrà degustar, olorar i
veure com hem fet els productes amb les plantes aromàtiques del nostre hort. Tots els nens i nenes de l'escola farem bossetes d'olor per als armaris, sals de

bany, melmelades i punts de llibre. Al costat els nens/
es de sisè muntaran una paradeta on vendran aquests
productes. Entre tots/es els podem ajudar a fer el
viatge de final de curs.
Feliç primavera!

Poesia a l’escola
Cada any la Rosa Fité, mestra que col·labora amb
l’ajuntament en les activitats del Pla de dinamització
educativa (recursos de suport a les escoles), ve a la
nostra escola i realitza una activitat amb els alumnes
de P4.
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’infant prengui

contacte amb el gènere literari de la poesia, que
adquireixi interès per jugar amb les paraules i que
descobreixi el món del poeta a partir d’un artista, en
concret amb l’obra de Miquel Martí i Pol. La Rosa va
aconseguir encomanar l’entusiasme per la poesia als
més petits.

Vine a fer esport amb altres pares i
mares. Tots els dimarts de 21h a 23h
a l’escola.
Apunta’t! No cal saber-ne!

L’ENTREVISTA
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Entrevista al Tortell Poltrona
Jaume Mateu, àlies Tortell Poltrona, és l’ànima
del circ CRIC i l’impulsor de la seva fundació el
1983. Deu anys després crea la ONG Pallassos
sense Fronteres i porta arreu del món somriures i
riallades. Com que el seu compromís i estimació
pel circ sempre ha anat més enllà de la carpa, el
1995 funda amb Montse Trias el CRAC (Centre de
Recerca de les Arts del Circ) i produeix un seguit
d’espectacles. Aquest últim any ha protagonitzat
“Els racons de la memòria”.
Què té el circ que uneix cultures tan diferents
al món?
El circ és l’art que desafia el sentit comú, i el
sentit comú és universal. Si ens hi fixem tots els
exercicis del circ tenen relació amb la física
bàsica.
Què diries als qui afirmen que el circ és un
espectacle antiquat?
Els hi diria que viatgin una mica a veure si es
modernitzen.
En un món cada vegada més tecnològic, encara
ens pot sorprendre?
En el món tecnològic que vivim el que sorprèn
som els éssers humans, i el circ per sort n'està
ple.
Per què et vas fer pallasso?
Jo no faig el pallasso, ho sóc, i ho faig perquè
m’agrada molt la vida i els éssers humans.

És una professió vocacional o es pot aprendre?
És vocacional però s’ha d'aprendre. S’assembla al
vi, s’ha de ser d’un bon cep, està plantat a una
bona terra, ofegar-se amb l’aigua, patir set a
l'estiu, ser tallat, trepitjat, però si és bo amb el
temps millora.
Pots actuar si estàs trist?
Sí, quan actuo procuro estar per sobre dels meus
sentiments personals. Si no ho fes així, no podria
fer la feina.
Quin moment de l’espectacle t’agrada més?
M’agrada veure el públic com riu. Ells són els
meus pallassos.
Quin moment de la teva carrera recordes amb
més emoció?
Els moments amb Pallassos sense Fronteres són
tots entranyables.
A quin lloc del món riuen més i on riuen
menys?
Tinc la sensació que com menys coses tens més
feliç ets.
No t’ofèn que et diguin “pallasso”, oi?
A mi no.

Festival CIRC CRIC:
Tots els caps de setmana fins al mes de juny
Sant Esteve de Palau Tordera
Tel. 938480552.
www.circric.com
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L’escola del Sàhara i la de Sant Cugat
A l'Aula d’Acollida de l’escola tenim alumnes dels
campaments sahrauís. En Tiyani, n'és un, és de
sisè curs i li agrada explicar com és l'escola del
seu país i com veu la nostra escola (seva també).
L'escola de Sàhara és diferent a la de Sant Cugat.
A Sant Cugat hi ha moltes escoles però només us
en parlaré d'una: de l'Olivera. L'Olivera té
ordinadors.
L'escola del Sàhara no té ordinadors i no té
biblioteca com l'escola de Sant Cugat.

A l'Olivera també es fan colònies, a l'escola de
Sàhara no se'n fan. Però m'agrada com es fa el
pati, doncs pots anar a casa.
De l'Olivera m’agrada l’aula d’acollida i també
m’agraden els mestres, perquè aprenc molt bé
gràcies a ells.
L'escola del Sàhara té moltes coses, són velles.
Però al meu país puc aprendre àrab, encara que
la meva llengua és el Hassani.

Els nostres cuiners
Les activitats relacionades amb la
cuina tenen molt d’èxit entre els
nostres petits cuiners. Una bona
mostra són els tallers que cada
dimarts organitza Doble Via
(imatge de la dreta) i el que el
passat mes de març van fer els
alumnes de Cicle Mitjà amb
l’Associació Sabores del Mundo.
Sota aquestes línies, un dibuix que
explica el procés per preparar pa.

Llibre recomanat

160 pàgines amb receptes per
fer pa a casa. És de l’editorial
Blume i val 24,90 €

Col·labora amb la Festa de la Primavera
Contacta amb la teva delegada i apunta’t a algun taller
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A 6è estudiem les cultures del món
Els alumnes de 6èA hem fet el projecte de “LES DIFERENTS CULTURES”. Primer, vam escollir les cultures que volíem treballar, les escollides van ser: totes les cultures de la classe (Bolívia, Perú, França,
Equador, Estats Units, Xile, Gitano, Argentina, Sàhara, Catalunya, Espanya i Tailàndia) i com a cultures
complementàries que ens interessaven: Japó, Austràlia i Egipte.
Vam fer grups i cada un treballava una cultura diferent que més tard la exposaríem, amb un power
point davant de tota la classe. Aquest projecte l'hem escollit entre tots nosaltres perquè ens semblava
molt interessant aprendre coses noves d'altres cultures i de la nostra.

D’altra banda, a 6è B hem fet el projecte interdisciplinari “L’ERA DELS MAIES”, dedicat a aquesta civilització precolombina de Centreamèrica, de la qual encara queden restes de temples i ciutats escampades per la costa del Carib. La classe es va dividir en grups i cadascun va buscar informació sobre un tema diferent. Cada dia, després de l’hora del pati fins l’hora de dinar, van tenir dues hores per buscar
informació i expressar-la en un mural o PowerPoint. Després de quatre setmanes i haver vist documentals i la pel·lícula “2012”, tots els grups van exposar amb el projector les seves troballes sobre els maies.
El divendres 4 de març ens vam ajuntar tot 6è per fer una festa multicultural, on cadascú portava menjar de la cultura que representava.
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Sant Jordi i el drac
Aquest any 5è B, com a projecte de treball, ens
hem dedicat a fer un curt pels nostres fillols i
filloles de P5B.
Per fer el treball vam haver d’organitzar-nos en
diferents grups: guionistes, dibuixants, creadors
de caràtules i crèdits finals, material, efectes
especials... per després poder fer un muntatge a
base de fotografies de ninos "playmobil".
Entre tota la classe vam organitzar les escenes i
hem fet les fotos i part del muntatge final i ho
vam fer amb el programa informàtic Windows
Movie Maker.... ara ja ens podem encarregar dels
muntatges familiars.

Ens ho hem passat molt bé i hem après moltes
coses tot i que al principi, fins i tot la mestra,
teníem dubtes de si ens en sortiríem ja que
ningú sabia per on començar ni com es feien els
muntatges d’aquest estil.
Estem molt contents amb el resultat i el podeu
veure al bloc de cicle superior. Per entrar-hi,
aneu al web de l’escola i cliqueu a la banda
dreta a l’enllaç Bloc Cicle Superior.
Al web de l’escola hi podeu accedir en aquesta
adreça:
http://www.escola-olivera.org

Els nens i nenes de 1er a la terrisseria de Valldeperes
Els nens i nenes de primer vam començar la
visita a la zona de picnic on vam esmorzar a
plena natura. Després vam jugar i córrer una
mica.
A l’entrar a la casa Valldeperes ens van explicar
un conte molt bonic.
Al taller de Terrrisaria de Valldeperes els nens i
les nenes de primer van poder veure una
demostració de peces al torn i una exposició de
peces de terrissa que es feien servir antigament
per a ús quotidià.
A la casa disposen d’un apartat de ceràmica
catalana del segle XVII i XVIII, així com de la
primera màquina automàtica de terrissa a

Espanya.
A més van poder presenciar tot el procés
d’elaboració d’una peça des de l’inici fins al
final.
Per acabar i una vegada l’alumne va veure com
es feia un gerro al torn, també va poder
participar en l’elaboració de la seva pròpia peça.
Van aprendre a treballar el fang i van
confeccionar una rosa molt bonica.
Vam ballar i fer una mica de xerinola i finalment
vam fer una petita excursió pel bosc per veure el
conreu i la vegetació típica del Penedès.
Els nens i les nenes de primer s’ho van passar
molt bé!
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Primavera a l’hort

Taller de contes a 2on

Han florit les plantes aromàtiques del nostre hort
i ja han arribat les papallones atretes pels seus
colors i aromes. Els nens i nenes de P5 han
aprofitat l’arribada de la primavera per observar
el romaní: l’han olorat, tocat i han collit unes
branquetes per pintar-les a la classe.

Aquest trimestre l'Alba (monitora de migdia a
l’escola) ha dirigit un taller de contes amb els
nens i nenes de 2n com a part del seu projecte de
màster de Literatura Infantil i Juvenil.

Precisament el projecte d’aquest segon trimestre
seran les papallones des de diversos punts de
vista, un treball que comptarà amb les
experiències de l’hort. A partir de l’observació es
faran treballs de plàstica, de medi natural,
estudiaran com són i com viuen els insectes i
quina funció tenen en la reproducció de les
plantes de l’hort, entre moltes altres coses.

Es tractava de construir un conte encadenat.
D’entrada la classe es va dividir en quatre grups
reduïts i es va treballar per equips. Cada grup va
començar amb un conte que després va anar
rotant pels altres grups, fins que l'últim dia ja
vam
tenir
el
conte
complert.
Els alumnes van fer d'escriptors i d’il.lustradors,
però el més important és que el treball
cooperatiu que van realitzar perquè van decidir
conjuntament el que havien d'escriure i dibuixar.

Teatre en Anglès
En aquest segon trimestre els nens i nenes de 4rt
i 5è han representat petites obres de teatre
davant de les classes d’Educació Infantil i Primer.
Aquesta experiència els ha animat a preparar
altres activitats per compartir-les amb més
companys/es de l’escola.
Preparar una obra de teatre i més en anglès no
va ser una tasca fàcil. Primer els alumnes van
formar grups i van
repartir-se
els
personatges.
Després
van haver de pensar
quin
material
necessitaven,
si
el
portarien de casa o
l’haurien de fer ells
mateixos. Per últim,
després d’assajar un
dies, van anar
a

representar les obres als nens de P3, P4, P5 i
1er.
Els petits van escoltar amb molta atenció i, com
que moltes coses de les que es deien no les
podien entendre, els actors i actrius es van
esforçar de valent. L’èxit va quedar demostrat
quan els nens i nenes del públic van picar de
mans i van dir que també volien fer teatre.
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Acudits
Un nen fa els deures i li pregunta al seu pare:
− Pare on és l'Amazones?
− Pregunta-li a la teva mare, noi, que té la santa
mania d'endreçar-ho tot, i segur que l'ha ficat
en algun calaix.
− Mamà, avui no vull anar al col.legi.
− Què et passa, fill meu?
− Doncs mira, primer perquè tinc son, segon perquè m'avorreixo i tercer perquè els nens es
riuen de mi.
− Saps què penso? Que hi has d'anar. Primer, perquè és la teva obligació; segon, perquè ja tens
35 anys i, TERCER, PERQUÈ ETS EL DIRECTOR.
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Un niño le pregunta a otro: ¿Cómo te llamas?
Y le responde: me llamo Juan pero cuando estornudo todos me llaman Jesús.
Una nena li diu al seu pare:
− Em dónes diners per a un pobre home que està
cridant al carrer?
I el pare li pregunta:
− Què crida?
− Gelats de xocolata a un euro!
− En què s’assemblen un tren i una cadira?
− En que el tren va a Kansas City, i la cadira és
per si et canses…
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Us recomanem els següents webs
Aquesta secció vol ser un lloc d'intercanvi d'idees
i suggerències sobre activitats per fer en família,
sobre llibres i conferències o per recomanar
pel·lícules.
Per començar, us proposem fer un cop d'ull a
aquestes pàgines web:
www.petitexplorador.com
Web amb recull d’activitats per fer amb els nens
freestoriesforkids.com
Web de contes infantils en anglès
cuentosparadormir.com
Web de contes infantils

Racó de llibres
Dinosaurios — Gerónimo Stilton
¿Qué es un dinosaurio? ¿Cómo nacieron y por qué
se extinguieron? ¿Cómo se desarrolló la evolución
de la vida en la Tierra? ¿Qué dinosaurios y otros
reptiles vivieron durante el Jurásico, el Triásico y
el Cretáceo? ¿Qué comían y cómo se reproducían!
¡Descubre con Geronimo Stilton y la paleontóloga
Karina Von Fossilen el fascinante mundo de los
dinosaurios! En este libro encontrarás
espléndidos dibujos y mucha información sobre
los sorprendentes animales que poblaron la
Tierra hace millones de años.
Un libro para conocer, aprender y entender.
¡Exclusiva superratónica!
A partir de 8 años
A la venta el 22 de marzo de 2011
71 pp, PVP 13,40 euros
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COL·LABORADORS

www.baliga-balaga.cat

Xandall de l’Olivera
El podeu aconseguir a:
Confeccions Prat
C. Santiago Russinyol 12
Tel. 93 674 11 95
Ara també la samarreta d’estiu!

Revista elaborada per l’AMPA de l’Olivera. Agraïm la col·laboració de mestres, alumnes i familiars
d’alumnes que han col·laborat. Si teniu idees o suggeriments, o si voleu col·laborar, si us plau envieu
un e-mail a: revista.escola.olivera@gmail.com

