04/2019
Oreneta arribada,
primavera començada

El 12 de maig, vine a dinar a la festa de la Primavera!

En aquesta edició núm. 32 de la revista trobareu un munt de notícies sobre l’Olivera: la
Cantata Infantil, la Marató Energètica, el Carnaval, els nous capgrossos de l’escola, les
propostes de Paidos per aquest estiu, el Cercavila d’escoles o la Marxa Infantil...
Molt bona Pasqua a tothom!
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.cat

2.

8ª edició de la
Setmana de la Ciència
L’escola l’Olivera ha acollit aquesta darrera setmana (del 8
al 12 d’ abril) la 8a edició de la Setmana de la Ciència amb
l’objectiu d’apropar diferents disciplines científiques a més
de 50 famílies.
Investigadors i professors de diferents universitats i centres
de recerca han apropat a nens i nenes d’infantil i primària
del centre a temàtiques variades com l’astronomia, la
medicina, la genètica, la química, l’arquitectura, la geologia,
la microscòpia i la matemàtica.

Dia Internacional
de l’Autisme a l’escola
El dia 2 d´abril es va celebrar el dia Internacional de
l’Autisme, amb el lema “Jo
autisme. Una dinàmica
nova per a l’autisme”.
Per aquest motiu, al pati de l’escola es va fer un gran
mosaic amb tots els alumnes vestits amb samarretes de
diferents colors.

Calendari de festes
i activitats

Reserveu-vos les agendes per les principals festes i activitats
escolars que l’Olivera celebrarà aquest darrer trimestre:
8–12 abril: Setmana de la Ciència
10 maig: Setciències
12 maig: Festa de la Primavera
10 juny: dia de lliure disposició
14 juny: Festa de fi de curs + sopar
21 juny: finalització curs escolar

3.

XVI Cantata Infantil
La Fada del Dringuen-Dingue
Com cada any els alumnes de segon de l’escola participem
a la Cantata Infantil organitzada pels mestres de música de
les escoles públiques i algunes de concertades, de la ciutat
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’escola
de música municipal “Victòria dels Àngels”.
Enguany els més de 600 cantaires d’arreu de les escoles
santcugatenques portaran a l’Auditori les aventures de la
Fada de Dringuen-Dingue. Una història d’un poble en el que
la música és el centre de la seva vida quotidiana però on no
tothom té les mateixes ganes de ballar. Com es resoldran
els conflictes de la convivència entre els ciutadans?

Entrades a la venda a:

Aquest segon trimestre hem destinat les sessions de música
a treballar les cançons d’aquesta cantata i a comprendre’n
l’argument. Hem rebut la visita de la directora de la cantata,
la Isabel, que ens ha explicat quins gestos farà per conduir
el cor durant l’espectacle i ens ha ensenyat alguns trucs
per poder fer entendre la història al públic cantant amb la
nostra veu. I fins i tot, algunes cançons ens han portat a fer
investigacions a l’aula; com per exemple, un petit projecte
sobre la lluna i les seves fases.
Què hi té a veure la lluna amb tota aquesta història?

• PER INTERNET
www.tasantcugat.cat

No et perdis aquest 25 d’abril la XVI Cantata Infantil de
Sant Cugat!
Durada de l’espectacle: 1 h.
Preu general: 3€

• OFICINA DE TURISME
DE SANT CUGAT
Pl. Octavià, s/n
Portal Major del Monestir
De dimarts a dissabte,
de 10 a14 h. i de 17a 19 h.
Diumenges i festius,
de 10 a 14 h.

• A LES TAQUILLES DEL TEATRE-AUDITORI
Només una hora abans de cada concert es posaran a la
venda les entrades encara disponibles.

4.

Marató energètica.
Com fer un bon ús de l’energia
Estimats companys i companyes de l’Olivera, en aquest
article us volem explicar com funciona i què hem fet a la
Marató Energètica des de P3 fins a 6è.
Aquesta marató va començar al febrer i tenia com a
objectiu prendre consciència del consum que tenim a
l’escola i com amb petites iniciatives podíem estalviar molt.
Per fer això vam prendre les mesures d’aigua, llum i gas
abans de que comencés el mes de febrer. Després anàvem
cada divendres del mes de febrer a veure com havia
incrementat el consum.
Durant el procés vam estar investigant quines mesures
podíem prendre per estalviar, com per exemple: tancar
llums a les classes quan teníem llum natural, apagar els

ordinadors i les llums cada vegada que marxàvem de la
classe, tancar portes i finestres per no perdre calefacció…
També vam fer cartells conscienciant a tota la gent de
l’escola del bon ús de l’energia, hem decorat l’escola com
si fós un món de plàstic, creat una comissió de recollida
selectiva o fet una manifestació al pati per demanar més
implicació contra el canvi climàtic.
Hem pogut veure que hem estalviat molt respecte al curs
passat i així hem ajudat al nostre planeta a lluitar contra el
canvi climàtic.
UNEIX-TE AL CANVI. NO HI HA PLANETA B.
Joan, Cecília i Laura 5è A

Recapte d’aliments
a l’Olivera
El alumnes de 5è han coordinat un recapte d’aliments per ajudar
a la pobresa alimentària al món del 18 de març al 10 d’abril
a l’escola. S’han recaptat tot tipus d’aliments: pasta, cereals,
llenties, sardines, tonyina, tomàquet, oli, llet, aliments de bebès
i arròs. L’objectiu: recaptar més de 400 Kg i conscienciar a
tothom de ser solidari.
Una altra gran iniciativa per ajudar una mica a qui ho necessita!

5.

Cabuniki i Jaki:
el nous capgrossos de l’escola
Com ja sabeu, la nostra escola va crear dos gegantons fa uns quants anys que ens representen i acompanyen en tots
els cercaviles i festes importants. Però l’Oliver i la Joana es senten una mica sols i és per aquesta raó que aquest any
ampliarem la nostra família gegantera amb dos nous capgrossos. Com que volíem que fos un procés de selecció molt
participatiu, es va convidar a tothom a votar per la figura que més agradava. Al final, la Cabuniki i en Jaki van ser els més
votats i seran creades amb l’alumnat de la Comunitat de Grans i sortiran a la cercavila del 19 de maig.
FORÇA GEGANTS!

Cabuniki

Jaki

La Cabuniki és una noia que té 28 anys i és prima com un

El Jaki és un noi, i és un gos, ell té 3 anys, la seva cara és rodona i

fideu, d’estatura mitjana, forta i atlètica. Té cara de moneda i és

a més a més té les potes bastant llargues. Ell té la tasca de vigilar

simpàtica, riallera i divertida. El seu cabell és llarg i té les mans

la Masia on viuen la Joana Olivella i l’Oliver Ballet... A part d’això

llargues, l’esquena recta i la seva pell és de molts colors. El seu

no porta roba però si que porta una gran capa amb una cua.

càrrec és cuidar la granja i donar de menjar els animals. Es vesteix

El seu caràcter a simple vista es veu content i alegre i el caràcter

amb colors alegres i divertits i roba esportiva. Li agrada menjar,

que no coneix tothom és amable i rialler.

dibuixar i escoltar música. Tindrà molt bona salut, morirà als

També li agrada molt la seva tasca de vigilar la Masia, córrer i

1.000 anys i farà moltes festes divertides.

estar a amb la Joana i l’Oliver.

L’importància de l’alimentació
i els hàbits saludables
Durant aquest segon trimestre els alumnes de P4, a partir
d’una conversa a la rotllana, van mostrar interès sobre el
què mengem, la importància de rentar-nos bé les dents,
hàbits saludables …
Les mestres vam aprofitar la curiositat que tenien per
estirar més el fil i resoldre els dubtes que ens havien anat
sorgint després de la primera xerrada.
A partir d’aquest tema cada grup ha anat desenvolupant
el seu centre d’interès treballant amb diferents propostes i
activitats; hem convidat famílies que ens han pogut aportar
informació relacionada amb el tema (digestòloga, dentista,
malaties …) hem vist vídeos, contes... i hem fet un petit
recull sobre el què hem après.

6.

Mapa escolar
pel curs 2019-2020
En l’ últim consell escolar municipal celebrat a la sala de plens
de l’Ajuntament es va proposar la nova zonificació escolar de
Sant Cugat amb petites modificacions.
Més informació a:
www.santcugat.cat/web/preinscripcio-2019-2020

Mona de Pasqua
D’on prové la tradició?
La Mona de Pasqua és una tradició típica de Catalunya,
València i Murcia. Simbolitza que les abstinències de la
Quaresma s’han acabat i que és moment de gaudir del
menjar amb la família.

El seu origen es remunta al segle XV i sembla que es digui
així perquè procedeixen del terme àrab mûna, que vol dir
regal o provisió de menjar. Els moriscs en regalaven als
seus senyors per celebrar que la Quaresma havia acabat.
La forma i composició d’aquest pastís, que els padrins han
de regalar als seus fillols, ha variat molt amb el temps.
Antigament, quan es feia a casa, tenia forma de tortell i era
feta amb pasta de pa. A partir del segle XX es va començar
a posar-hi ous durs amb la closca pintada, un per cada any
del nen a qui li era lliurada.

Torna el Setciències!
El concurs més esperat per pares i professors
tindrà lloc el 10 de maig
Torna a l’escola el famós sopar-concurs Setciències: serà
el divendres 10 de maig a les 20:30 al gimnàs de l’escola i
podran participar tots els familiars d’alumnes i ex-alumnes
de l’escola en grups de 6 o 7 persones.
Part dels 15€ per persona que costa la inscripció (amb
sopar i begudes incloses) aniran destinats a una ONG propera. Cal recordar que la nostra AMPA va ser la primera
en organitzar aquest tipus d’esdeveniment que s’ha anat
expandint per la majoria d’escoles de Sant Cugat.
Hi haurà moltes sorpreses i la diversió està garantida!
Us hi esperem.
Inscripcions (places limitades) a:
www.escola-olivera.cat/setciencies-2019/

7.

Carnaval 2019
amb el lema la Naturalesa
El divendres 1 de març vam tornar a celebrar la tradicional Rua de Carnaval de l’escola pel barri. Aquesta era la tercera edició
que ens acompanyava el grup de batucada Unidos de Barcelona i aquest any, com a gran novetat, també ho va fer el grup
de batucada infantil de l’escola que van gaudir molt de l’experiència.
Molts pares i mares van sumar-se a la festa acompanyant als seus fills i filles que anaven disfressats de bestiari real i màgic
de la naturalesa: follets i trolls (P3 i 3er), animalets del bosc (P4 i 4rt), unicorns i fades (P5 i 5è), insectes (1er i 6è) i gnoms (2n).

Xocolatada solidària
A la finalització de la Rua, l’Afa l’Olivera va oferir una xocolatada solidària en favor de la fundació de Sant Joan de Déu per la
investigació del càncer. Gràcies a la col·laboració de tots es van recaptar més de 450 €.
La màgia de l’Olivera va continuar la tarda del diumenge dia 3, a la rua oficial de la ciutat sota el lema “l’Olivera fantàstica” .
Moltes gràcies a tots i totes per a participar-hi i contribuir a fer escola, barri i ciutat!

Vols participar
a la revista
de l’escola?

Necessitem pares i mares que col·laborin a redactar textos, fer fotografies o maquetar la revista amb el programa Indesign. Feu-nos-ho saber al mail
ampa@escola-olivera.cat. Animeu-vos a formar part de
l’equip de la revista!

8.

Monogràfic de Circ
amb Paidos
Durant part del mes de març i abril hem ofert el
monogràfic de Circ amb la intenció de promocionar-la i
poder-la oferir en la nostre graella d’activitats extraescolars
2019-2020.
És una activitat pensada per desenvolupar i estimular de
manera molt potent dues grans vessants humanes: la
creativitat i les aptituds socials. Es treballa també, diferents
aspectes físics i corporals que ajuden al desenvolupament i
creixement dels infants.

Batucada
Aquest any el grup d’extraescolar de Batucada va participar
en la dinamització de la rua escolar per celebrar el carnaval. Va ser la primera vegada que actuaven davant de tanta
gent i va ser tot un èxit.
Molta alegria, festa, música i colors al so de diversos instruments de percussió.
Aquesta activitat extraescolar és especialment idònia per
a escoles com la nostra, ja que oferim per a qualsevol
festa que es pugui celebrar un excel·lent acompanyament
musical.

Setmana temàtica
de l’Índia
Del 25 al 29 de març, durant el temps del migdia, hem conegut la cultura i tradicions de l’exòtica Índia: s’han fet tallers de
ioga, iniciació al cricket, de mandales i demostracions de hamsa de fang. També hem fet una gimcama de déus hindús, hem
aprés danses típiques i hem tastat un menú típic d’aquest país llunyà. És un país molt diferent al nostre però molt interessant.

9.

L’ Estiu
de Paidos
La proposta dels casals d’estiu de Paidos pretén promoure un espai de lleure per als nens i nenes de P3 a 6è oferint diferents models de casal segons l’edat i el cicle escolar, cercant anualment una evolució positiva.
Aquests casals seguiran oferint horaris flexibles, ja que pretenem que l’activitat s’adeqüi a les necessitats del nen/a i dels
pares o mares.
Us presentem la proposta d’aquest estiu.
INSCRIPCIONS: www.paidos.cat / www.fundesplai.org

2n-6è

10.

Xerrada educativa
per a pares i mares
La confiança,
imprescindible
per educar
Xerrada a càrrec d'Anna Ramis

El passat 5 de març, a la tarda, la pedagoga l’ Anna
Ramis va oferir a l’escola la xerrada titulada ‘La confiança,
imprescindible per educar’. L’ Anna impulsa i col·labora en
diversos programes de relació i formació pares/escola i ha
elaborat algunes idees i propostes per treballar la confiança
entre docents, famílies i alumnes com a base d’un nou
estil de relació Família/Escola basat en la confiança, la
col·laboració, el diàleg i la voluntat d’ entesa.

Dimarts, 5 de març de 2019
17h
Escola L'Olivera

Cercavila d’escoles

Aquest any la VII Cercavila d’Escoles tindrà lloc el diumenge
19 de maig. La setmana abans (del 13/5 al 19/5) les figures
s’ exposaran al vestíbul de l’Ajuntament.
Us fem un petit resum del programa previst per al dia 19:
- de 10:15 h. a 10:30 h. Retirada de les figures de
l’Ajuntament i plantada a la plaça de la Vila
(responsables de cada escola).
- 10:30 h. Convocatòria per a les famílies.
- de 10:30 h. a 11:00 h. Esmorzar per als infants
- 11:15 h. Inici de la cercavila (recorregut: pl. Vila, rbla.

Celler, Francesc Moragas, pl. Quatre Cantons, Santiago
Rusiñol, pl. Octavià
- 12:00h. Arribada a pl. d’Octavià i entrada de les escoles
a la plaça.
- de 12:00 h. a 12:15 h. Parlaments de les autoritats i
lliurament dels records de la VII Cercavila d’Escoles.
- de 12:15 h. a 13:00 h. Actuació musical i finalització de
l’activitat.
Salut i Gegants!

11.

61ª Marxa Infantil
de regularitat
El 13 de desembre de 1959 es va celebrar la primera Marxa
Infantil de Regularitat de Sant Cugat. Es tractava d’una
iniciativa que va sorgir d’un grup de socis joves del Club
Muntanyenc per iniciar els nens i nenes en l’excursionisme.
El passat diumenge 7 d’abril es va tornar a celebrar una
nova edició, la 61a, i com cada any els alumnes de 2n a 6è
de la nostra escola hi han participat.
La previsió del temps era d’inestabilitat però al final es va
gaudir d’un matí assolellat que va facilitar la marxa.
Més de 2000 nens i nenes de totes les escoles de la ciutat
es van endinsar pels camins de Collserola recorrent els 10,5

quilòmetres traçats pel Pi d’en Xandri, la zona de Can Coll i
Torre Negra.
La marxa ha seguit el mateix recorregut que a les edicions
anteriors amb un sisè control adicional a l’alçada de l’Escola
Avenç per facilitar el seguiment dels marxaires.
Pel que fa a la vessant solidària de la jornada, enguany la
iniciativa ha destinat un euro del cost de la inscripció a la
Fundació Federica Cerdà, una entitat privada sense ànim
de lucre que es dedica a millorar la qualitat de vida d’infants
amb diversitat funcional.

Rua de Carnaval

