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 ESCOLES  I  OLIMPÍADES 

  

L’Escola de l’Era participa a les Olimpíades. Les organitza en Juan Pérez (en Juanito) que és un senyor que 

es cuida de l’Atletisme a Tona, conjuntament amb els mestres d’Educació Física de cada escola. 

Participen els alumnes de 5è de Primària de les tres escoles de Tona: l’Escola Vedruna, el PIVE i l’Escola de 

l’Era. Les olimpíades es fan a la zona esportiva de Tona, concretament a les pistes d’atletisme. Es van fer 

el dia 8 de maig del 2019 des de les 9:00 fins les 12:30 h. 

Les proves que es fan son velocitat de 60m., llançament de vòrtex, llançament de pes, salt de llargada i 

relleus. Els mestres apunten les marques en uns fulls individuals. A la majoria de proves es fan dues 

marques. Es fan per compartir un matí amb nens i nenes de la mateixa edat i per conèixer més coses de 

les olimpíades. 

ÀLEX, BEA i AARON 



PARLEM AMB…  LAIA VILA, alumna de 5è de Primària 

Has començat aquest curs a l’Era. A quina escola anaves abans? Anava a l’Escola Sant Miquel de Vic. 

Trobes a faltar alguna cosa o alguna persona de l’escola de Vic? Si, la Jana, una meva amiga de l’Escola Sant 

Miquel. 

Com et van rebre els companys quan vas arribar aquí? Bé, però no em sentia còmoda els primers dies. Ara si. 

T’agrada l’Era de Dalt? Per què? Si, perquè la gent és molt agradable i les activitats que fem son molt guais. 

Quins son els teus millors amics i amigues  de l’Era? En Brian i tinc moltes amigues. 

Has trobat diferències en  la manera de treballar entre les dues escoles?  Si, aquí fem més coses diferents com 

els àmbits. Allà fèiem servir llibres i seguíem un horari amb les àrees. 

Fora de l’escola practiques algun esport? Si, faig ball, faig hip-hop. He anat a moltes competicions però la 

que m’ha agradat més ha set la de Got Talent, va ser una experiència molt guai. 

Com va ser l’experiència a Got Talent? Va ser molt divertit tot i que vaig estar moltes hores allà i vaig passar 

molts nervis. 

CLARA, MARIA i RAMON 

ARTICLES D’OPINIÓ 

ELS ÀMBITS DE L’ERA  –  CLARA 

Penso que els àmbits estan molt bé perquè no només 

treballem amb nens i nenes que coneixem de sempre sinó que 

treballem amb nens d’altres edats. A mi els àmbits m’agraden 

perquè son tots molt divertits i també perquè a cada àmbit 

fem feines diferents. 

PAPERERES JUNTES – LEO  

A l’escola quasi cada mes es parla d’uns temes molt seriosos 

com el reciclatge, les papereres del pati, ... S’han fet 

moltíssimes votacions sobre com s’han de posar les papereres 

al pati. Jo crec que hi hauria d’haver les tres papereres de 

rebuig, reciclatge i orgànica, totes juntes en llocs concrets com 

al costat de les pistes. Seria una bona idea ja que hi ha gent no 

vol anar a la paperera de l’orgànic. Doncs aquesta excusa ja no 

seria vàlida ja que estarien totes juntes. 



  

  

  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Els alumnes de 6è de Primària de tota Catalunya fan les Competències Bàsiques que són unes proves per 

saber com va l’educació a Catalunya. Aquestes proves les fan els treballadors del Departament d’Educació 

de Catalunya. 

Es fan a tot Catalunya, a totes les escoles de Primària. Es diuen Competències Bàsiques perquè es basen en 

els mínims que han d’aprendre tots els nens i nenes. 

Es fan el mes de maig i duren tres dies. Aquest curs s’han fet el 7,8 i 9 de maig però les dates poden variar 

una mica. Una setmana abans porten les proves a l’escola i son uns dossiers per cada àrea: català, castellà, 

anglès, Medi i Mates. Cada any son diferents. 

Venen a passar les competències mestres d’altres escoles ja que sinó tindrien confiança amb els alumnes. 

També hi ha mestres de l’Era que van a fer les proves a altres escoles. Les proves no es poden obrir fins el 

mateix dia perquè sinó es podrien fer trampes. 

Aquestes proves es fan per saber el nivell mínim d’educació dels nens i nenes de sisè de Catalunya. No 

donen molta importància a les notes de cada alumne sinó que volen tenir uns barems per saber si els nens 

i les nenes aprenen. 

ESTEL, LAURA I LEO 

TROBA LES VUIT DIFERÈNCIES 

RAMON 



PARLEM AMB… VERÓNICA LEAL  
(mare  de l’escola que col·labora en els àmbits de Segon Cicle) 

T’agrada col·laborar a l’escola ? En quin àmbit estàs? M’agrada molt col·laborar perquè gaudeixo molt d’estar 

amb els nens. En l’àmbit d’Emprenedoria Solidària. 

Has col·laborat en alguna altra escola? No, no he col·laborat a cap més escola. 

Participes en alguna altra activitat? Si, participo com a acompanyant en les sortides i en el taller de mares. 

Quina feina fas a l’àmbit?  Com vas aprendre a fer candeles? Ajudo als nens del grup a fer uns braçalets que 

es diuen candeles. Les vaig aprendre a fer per internet i una amiga també em va ajudar. 

Vas ser tu que vas dir si podies participar o t’ho van demanar? M’ho va demanar en David. 

Creus que aquest àmbit està ben pensat? Per què? Si, perquè ens ajuda a entendre que és el càncer i a poder 

ser persones solidàries. 

Faries altres tasques per millorar l’àmbit d’emprenedoria solidària? Quines? M’agrada molt com es fa, no sabria 

com millorar-lo. 

T’agrada estar amb nens i nenes? Per què? M’agrada molt perquè aprenc moltes coses. 

Creus que als nens i nenes els hi agrada aquest àmbit? Si, us agrada molt perquè sou molt solidaris. 

  

RAFA,MARIA,ISONA i LOLA 

TROBA LES CINC DIFERÈNCIES 

ISONA                                                                                          LOLA 


