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En aquest número de la revista llegireu un munt de notícies sobre l’escola L’Olivera:
el dia del bricolatge, el retorn del Setciències, una entrevista a la nova directora Laura
López, les activitats de l’escola de pares i mares, la nova coral de L’Olivera, els resultats
del Cros, una recepta de Paidos per fer espaguetis amb remolatxa...Us desitgem que
passeu un molt bon Nadal i que tingueu una bona entrada d’any 2017!
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

2.

Dia del bricolatge:
fem entre tots una escola millor
Feia temps que les mestres observàvem els infants als
patis de la nostra escola... Alguns s’entretenen jugant a
pilota, d’altres al sorral... i uns quants nens i nenes passen
aquesta estona d’esbarjo sense saber massa què fer. Això
en gran part es deu a una falta de material i d’espais que no
els facilita desenvolupar la seva gran imaginació en el joc.
A partir d’aquí, valorem què esperem d’aquestes estones
de pati i arribem ràpidament a l’acord que volem que el
pati sigui un espai més, on posar en pràctica els diferents
aprenentatges que els infants van adquirint al llarg de la
seva escolarització. Volem un espai en què experimentin,
observin, manipulin, puguin aprendre a través del joc i on
aquests aprenentatges siguin significatius i alhora l’alumne
sigui el protagonista.

Abans

Llavors és quan es crea una comissió formada per pares,
mares i mestres, i d’on sorgeixen unes magnífiques idees
que donaran vida a aquest gran projecte. I després de
molts dies de preparatius arriba la gran diada, on famílies
al complert i mestres vénen un dissabte a l’escola per tal
de fer aquest somni realitat. Cadascú aporta el què millor
sap fer, i tot acompanyat d’un gran somriure i un ambient
de germanor. Tot està a punt per a l’inici d’un canvi que
està per arribar i que depèn de tots nosaltres, pares i mares,
mestres i alumnes.
L’escola L’Olivera n’està molt orgullosa de la gran implicació
i participació, i sobretot del gran resultat.
Gràcies per fer-ho possible!

Després

3.

Millores fetes al pati d’infantil
•
•
•
•

Pintar la tanca de l’hort
2 cuinetes fetes amb palets
Jocs de pintura a terra
Pintura de pissarra a una paret

•
•
•

Noves jardineres
Circuit (a la paret) amb tubs
de plàstics
Cuc amb branques de salze

•

Taules i cadires fetes amb
bobines de fusta i pneumàtics

4.

L’escola ja té coral!

Aquest curs a l’escola L’Olivera tenim una novetat: els alumnes de cicle superior s’han organitzat per formar una coral.
Tot va començar l’any passat quan els nois i noies de l’institut Leonardo da Vinci van venir a la nostra escola a fer-nos
un concert de la seva coral. Ens va agradar tant que vam
decidir formar-ne una de pròpia.
Amb l’ajuda de la Mª José Colàs, la nostra mestra de música, i els nostres tutors i tutores, hem seleccionat un repertori
musical i l’assagem un dia a la setmana cada curs: cinquè
assaja dimecres i sisè els dijous.

Fomentem la lectura
amb el “Padrí lector”
Enguany és el setè any que es fa el “Padrí Lector” a l’escola
L’Olivera.
Els Padrins i els Fillols cada curs esperen amb il·lusió el
Padrí Lector.
Uns es retroben i d’altres es coneixen per primera vegada.
La màgia d’aquesta activitat consisteix en la relació i vincle
que s’estableix entre els grans i els petits. Una relació que
recordaran, fins i tot, quan siguin grans.
Un fet tan senzill i educatiu com és llegir contes entre un
alumne gran i un petit esdevé una situació agradable i que
fomenta la lectura.

I ja hem actuat en un concert !!! El dia 21 de desembre hem
participat en un concert a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès amb el Cor Infantil de Sant Cugat. També hi participen
altres escoles de la nostra ciutat.
L’obra es titula “Mr. Scrooge”. Aquest musical va sobre un
senyor, el Sr. Scrooge, que és molt avar i no li agrada el
Nadal. Tres nits abans de Nadal se li apareix un fantasma,
el seu antic soci, en Marley, que l’aconsella que no sigui tan
materialista perquè si no acabarà com ell i se’n penedirà .
També li diu que se li apareixeran en les properes tres nits
uns fantasmes que li ensenyaran tres èpoques: els nadals
passats, els presents i els futurs. Després d’aquestes tres
nits, el Sr. Scrooge aprèn tres lliçons molt importants, que
són, ser generós, ser amable i tenir empatia amb la gent
que pateix.
Els nostre debut ha tingut tant d’èxit que hem fet dues sessions per poder encabir totes les famílies i públic en general
que ens volen veure.
Estem molt contents de la nostra coral i esperem fer més
concerts perquè pugueu gaudir de les nostres cançons.
Bon Nadal !!!

5.

Sortida de germanor
a can Coll
Els alumnes de tercer i quart hem anat a fer unes activitats
de germanor a Can Coll. En arribar vam esmorzar amb la
nostra parella de germanor, compartint un bon esmorzar
de tardor. Un cop acabat el nostre esmorzar, vam jugar una
estona lliurement tots junts.
A l’esplanada de Can Coll, els mestres ens van organitzar
quatre jocs diferents (relleus, el paracaigudes, el salt de
llargada i un joc de pistes amb el company guia).

Per poder fer tots aquests jocs ens vam dividir tots els nens
del cicle mitjà en 4 grups. Cadascú feia una activitat i anàvem variant de joc cada 20 minuts aproximadament.
Les activitats van durar fins l’hora de dinar, després vam
dinar tots amb la nostra parella de germanor.
Després de dinar vam poder jugar lliurement durant molta
estona i vam jugar a cabanes, futbol, fet i amagar…
Ens ho vam passar super bé! Ho haurem de repetir!!!

Un apicultor visita els alumnes de primer cicle

6.

Els camaleons fem cuina!
Nyam, nyam, bon profit!
Els dijous un grupet dels alumnes de l’aula dels camaleons
fem taller de cuina. Per això, necessitem saber la recepta i
tot el que ens caldrà anar a comprar.
Primer de tot, ens trobarem a l’aula dels camaleons i fem la
llista de la compra amb tot el que necessitarem a partir de
la recepta.
Abans de l’hora del pati marxem “xino xano” al Mercadona,
no ens podem oblidar: la jaqueta perquè fa fred, la bossa de
roba de l’Escola L’Olivera, la llista de la compra i un bolígraf
per anar marcant allò que ja tenim al carret.
Quan arribem al Mercadona un company s’encarrega
d’agafar el carret i l’altre va seguint la llista i entre tots

descobrim el passadís que correspon. Si no trobem alguna
cosa, ho preguntem a algun treballador del supermercat.
Quan ja tenim el carret ple, paguem la compra a la caixera
i posem les coses dins la bossa. No ens oblidem el selfie de
record!
Quan arribem a l’escola, és hora d’anar al pati. I quan torna
a sonar la música ens afanyem a tornar a la classe que
comença el taller de cuina!
Ens encanta poder convidar a un company o companya de
classe.
Ens llepem els dits!

Dídac Vega i Lucía Pradas, representants al
Consell d’Infants de Sant Cugat
L’escola L’Olivera forma part d’aquest òrgan consultiu creat
l’any 2010 per promoure la participació i la implicació dels
nens i nenes en la presa de decisions a Sant Cugat. Està
format per 34 alumnes de 17 escoles del municipi.
Aquest curs la nostra escola hi està representada a través
dels alumnes de 5è i 6è, Lucía Pradas i Dídac Vega. A
més, la Lucía Pradas ha estat escollida per fer la funció de
vicepresidenta d’aquest Consell.
Enguany el Consell d’Infants té l’encàrrec de proposar
accions per combatre l’assetjament escolar (“bullying”) i
promoure una convivència positiva. Per tractar aquesta
qüestió, els membres del Consell s’aniran reunint al llarg
del curs per tal d’elaborar les seves propostes.

7.

SOM UNA ESCOLA...
amb molta música!
Està demostrat que la música contribueix positivament al
desenvolupament de les capacitats dels infants. A través
d’ella s’aprenen noves maneres d’expressar-se, de sentir i de
compartir. Per això és tan important estimular, especialment
entre els més petits, el gust per la música fent-la present en
el nostre dia a dia.
L’escola L’Olivera contribueix a fer que els alumnes visquin
la música i comparteixin els valors tan positius d’aquest
llenguatge universal. Al llarg del curs s’organitzen un conjunt
d’activitats que –en paral·lel a la pròpia assignatura a l’aulatenen la música com a element protagonista:
• “Música en conjunt”: és un projecte per a alumnes de 4rt
i 5è que es porta a terme amb l’ajut de l’Escola Municipal
de Música de Sant Cugat. Els nens i nenes estan organitzats en quatre grups diferents i amb mestres especialistes
aprenen a tocar la guitarra, el piano, el violoncel i la flauta
de bec. Està previst que a final de curs es facin sessions de
portes obertes per a les famílies d’aquests grups.
• Coral de L’Olivera: és una de les grans novetats d’aquest
curs. S’ha creat amb alumnes voluntaris de 5è i 6è i han
participat, juntament amb el Cor Infantil Sant Cugat i altres
corals, al musical “Scrooge, fem un musical per Nadal” que
ha tingut lloc el 21 de desembre al Teatre-Auditori Sant
Cugat.

• Cantata Infantil: cada any els alumnes de 2on participen
a la Cantata Infantil de Sant Cugat. Preparen durant el curs
una obra musical i en acabar es representa al Teatre-Auditori Sant Cugat.
• Santa Cecília: L’Olivera celebra la patrona de la música
amb activitats i convidant tots els pares i mares que toquin
instruments a anar a l’escola per oferir audicions als alumnes.
• Festival fi de curs: l’escola treballa la música des de
l’expressió corporal tot preparant el festival d’estiu de fi de
curs. A més a més, els alumnes de 6è hi participen oferint
un musical.
• Música i Nadal: cada any l’escola celebra l’arribada del
Nadal i la fi del 1er trimestre amb el tradicional concert per
a pares i mares. De P-3 fins a 6è, tots els alumnes preparen
nadales, ritmes i cançons
• Música per dir-nos “bon dia” i “adéu”: cada dia en entrar
i sortir de l’escola alumnes, mestres i famílies ens donem
el “bon dia!” o ens diem “adéu i fins demà” escoltant les
cançons que sonen per tota l’escola a través dels altaveus.

8.

Lola Pradas, campiona al Cros de Sant Cugat
108 alumnes de l’Olivera van participar en aquesta cursa

Enguany el 18è Cros Ciutat de Sant Cugat ha tingut una
guanyadora de L’Olivera: Lola Pradas, alumna de tercer, va
quedar en primera posició de la categoria Benjamí Femení
primer Any. Va recórrer els 1.200 metres de la seva cursa
amb un temps de 4 minuts i 42 segons. Dos alumnes més
de l’escola també van destacar en les classificacions: els
germans Ricard i Guillem Lagarda van quedar en 5è i 6è
lloc de la categoria Aleví Masculí primer Any. Moltes felicitats Lola, Guillem, Ricard i tots els alumnes de l’escola que
van participar a la cursa. De fet, com és habitual L’Olivera
ha estat una de les escoles públiques amb més participants:
108 alumnes van prendre-hi part. D’altra banda, com
a novetat enguany la Comissió d’Esports de l’AMPA va
organitzar tres sessions d’entrenament prèvies al Bosc de
Volpelleres per tal de preparar el Cros. Unes deu famílies
van participar en aquests entrenaments. A més, el mateix
dia del Cros el professor d’educació física Francesc Caro va
ajudar els alumnes de L’Olivera a escalfar i fer els estiraments abans de cada cursa.
Lola Pradas, al mig, amb el trofeu de campiona

Alumnes de L’Olivera que van participar a la cursa

9.

Torna el Setciències!
El concurs més esperat per pares i professors tindrà lloc el 24 de març

Aquest curs l’AMPA de L’Olivera organitzarà una nova
edició del Setciències, el joc de preguntes i d’habilitats on
pares i professors han de demostrar els seus coneixements. Us hi atreviu? Tothom qui vulgui participar-hi ha de
formar un equip d’entre 6-7 persones amb moltes ganes
de passar-s’ho bé. El joc consisteix en anar responent un
conjunt de preguntes de temàtiques diferents: cultura, actualitat, geografia, esports, política, gastronomia... el treball
en equip és clau per aconseguir un bon resultat. El concurs
començarà a les 21 hores al gimnàs de l’escola i inclou
el sopar per a tots els participants. Amb el Setciències la
diversió està assegurada!
En les properes setmanes l’AMPA enviarà un comunicat a
totes les famílies per informar d’on i quan s’han de fer les
inscripcions. De moment reserveu-vos aquesta data (divendres 24 de març de 2017) i aneu preparant els equips. No
us ho perdeu!

Més ombra
al pati de baix
En les properes setmanes està previst que es plantin
arbres al pati de la pista per tal d’augmentar les zones
d’ombra. Seran entre cinc i sis moreres i es col·locaran a la
zona de terra que hi ha entre la pista i la tanca del carrer.
S’ha triat aquest tipus d’arbre de fulla caduca perquè dóna
molta ombra a l’estiu i a l’hivern no tapa el sol. A més,
seran arbres que no faran fruit per tal d’evitar molèsties.
L’objectiu d’aquesta actuació és incrementar les zones
d’ombra al pati i, d’aquesta manera, reduir les hores d’insolació que reben els alumnes en els mesos de més calor. La
idea és fer més agradable l’estada a la pista, que encara no
compta amb cap element que faci ombra i que, a més a
més, té una paret de formigó en un dels seus costats –per
on puja la rampa- que incrementa la sensació d’insolació.

10.

Escola de Pares i Mares
Amb l’objectiu de donar suport a les famílies en la tasca
d’educar els nostres fills i filles, l’AMPA ha organitzat novament el programa de xerrades “Escola de Pares i Mares”.
• Xerrada Educar sense cridar (2 i 9 de febrer). A càrrec
d’Alba Castellví, mestra, sociòloga, mediadora i autora del
llibre “Educar sense cridar”. Aquesta xerrada s’inclou dins del
Cicle d’eines educatives de l’ajuntament i es farà a la nostra
escola.
• Xerrada sobre neuroeducació (segon trimestre. Data
encara a determinar). A càrrec d’Anna Carballo. La neuroeducació estudia com és, com funciona i com aprèn el

Espaguetis amb salsa
de remolatxa Paidos
Quan els nens/es de L’Olivera, van veure en el menú
“Espaguetis amb salsa de remolatxa”, es van multiplicar
ràpidament diversitat d’expressions que veiem en les seves
cares, i encara més quan van veure el color rosat – morat
que presentaven els espaguetis.
Com ens costa provar coses noves!
La veritat però, es que quan veus al valent del costat que
ho tasta i somriu, i l’altre, i l’altre, i aquest somriure també es
va multiplicant, i arribes a l’últim que s’està llepant els dits,
llavors la innovació passa a ser satisfacció.
Tant, que com a alguns de vosaltres us han demanat que
els feu també a casa, us en passem la recepta.
Proveu-ho i que vagi de gust!
Ingredients per a 4 persones
300g espaguetis ecològics
1 remolatxa crua, tallada a trossos
1 ceba tallada en juliana
2 pastanagues tallades a trossos
2 got de tomàquet triturat
1 all
Oli d’oliva,
Sal
Formatge ratllat (opcional)
Coem els espaguetis en aigua amb sal, que quedin al dente. Un cop cuits els escorrem i els reservem.
Per una altra banda preparem els sofregit. Sofregirem la
ceba fins que quedi transparent i un cop cuita hi afegirem
la pastanaga i la remolatxa. Si ho hem tallat petit, costarà

nostre cervell. El coneixement que es té actualment sobre
el desenvolupament i funcionament del cervell fa més fàcil
d’entendre i comprendre la base de la nova manera de fer
a les escoles, de la importància de les emocions i de la motivació en l’aprenentatge i del nou paper dels alumnes, les
famílies i els mestres. Aquesta xerrada ha estat proposada
per l’equip directiu de L’Olivera.
• Xerrada sobre què és el bullying (tercer trimestre. Data
encara a determinar). A càrrec de Jordi Collell, mestre, psicòleg, treballador de l’EAP de Girona, que porta investigant
i treballant sobre aquest tema des de fa 16 anys. Ha col·laborat a fer els protocols del departament d’Ensenyament
i està vinculat a l’observatori internacional sobre violència i
assetjament.

menys de coure. Quan la remolatxa i la pastanaga comencin a estovar-se afegirem el tomàquet. Deixarem que
es cogui i redueixi fins que tingui una textura de confitura.
Rectifiquem de sal i triturem deixant la salsa amb la textura
que més ens agradi. Barregem els espaguetis amb la salsa i
gratinem amb formatge.
La salsa ens quedarà d’un color rosat que pot variar en
funció de la quantitat de remolatxa.
Aquest plat el podem fer tot l’any tot i que s’adapta molt
bé a la temporada. A l’hivern quan la producció de tomàquets és poca, només hi ha tomàquets d’hivern, podem
incrementar la quantitat de pastanaga i remolatxa. A l’estiu,
temps de tomàquets, podem incorporar-hi major quantitat
d’aquest ingredient.

11.

Entrevista a Laura López,
nova directora de L’Olivera
Hem estrenat aquest curs 2016-17 amb un canvi a l’equip
directiu de l’escola. La Laura López, que l’any passat exercia
com a Secretària, ha agafat el relleu a la Judith Pinó i des
d’aquest setembre és la nova Directora de L’Olivera. L’hem
volguda entrevistar per conèixer la seva visió de l’escola i
compartir-la amb pares i alumnes.
-Quin projecte educatiu té l’escola L’Olivera i quins valors
vol potenciar?
A través del projecte de l’escola es vol potenciar el treball
emocional dels i les alumnes, la feina en equip i el treball cooperatiu tot valorant la importància de l’aprenentatge a partir
de l’anàlisi dels errors. El canvi a l’equip directiu no implica
un canvi en el projecte educatiu. En aquest estan reflectides
les bases, prioritats i l’estil propi de l’escola, no seria coherent
canviar-lo. La nostra feina és donar-li continuïtat, ja que mai
no es parteix de zero, i seguir endavant i reflexionant sobre la
nostra pràctica amb la intenció de millorar dia a dia.
- Pots avançar-nos alguna idea, propòsit o projecte que
vulgui posar en marxa el nou equip directiu?
El que sí que ens hem plantejat per aquest curs són petits
canvis en l’organització d’algunes sessions i activitats, sempre
amb la intenció de donar prioritat a l’atenció a la diversitat,
en el seu sentit més ampli, i d’afavorir espais d’aprenentatge
funcional. Hem potenciat els mitjos grups i espais amb dues
persones a l’aula. D’aquesta manera volem aconseguir una
millor atenció, una dedicació més directa a cada alumne i
que realment siguin les tutores les que puguin gestionar els
recursos d’acord amb les necessitats que detecten en cada
moment. A nivell metodològic hem començat a treballar
les matemàtiques a infantil d’una manera més vivencial, a
través de jocs i activitats més funcionals. També l’anglès oral,
fora de les hores més curriculars, s’ha pogut ampliar a P4 i
en tots els cursos des de P4 fins a 6è es tenen sessions en
anglès a través de la plàstica o l’educació física. La coral de
cicle superior també és una novetat d’enguany. Amb ella ens
plantegem el treball dels valors des d’una nova perspectiva.
Aquests canvis parteixen de les reflexions que ens fem com a
claustre i de les propostes que es recullen per part del professorat durant les avaluacions i memòries. Amb tot pretenem
que el procés d’aprenentatge es construeixi a través de les
pròpies accions dels alumnes, del treball en grup i de l’anàlisi
dels errors; per això, la comunicació entre iguals, la perseve-

rança, la reflexió i l’autoavaluació seran aspectes a tenir molt
en compte.
- En l’educació i a l’escola, quin paper creus que han de
jugar els pares?
El paper de les famílies és fonamental en l’educació dels
nens i nenes. El paper principal de la família és crear seguretat i estabilitat en les criatures. El benestar emocional és
la base perquè tot rutlli millor. L’atenció, l’afecte, el temps
de qualitat que es passa amb les criatures facilita la creació
de vincles, alhora que els pares i les mares són el principal
model de funcionament. Respecte l’escola penso que la clau
és la confiança i que els infants percebin que es fa una tasca
i un treball en comú. És important una bona comunicació
entre la família i l’escola.
- Què suposa per a L’Olivera haver entrat a formar part del
programa Escola Nova XXI?
Encara no sabem si serem de les escoles que durant tres
anys tindran una diagnosi i seguiment d’un canvi més
profund. Ara per ara formem part d’una xarxa virtual on les
escoles podem compartir experiències que tenen en comú
una metodologia competencial i no transmissora, on els i les
alumnes són protagonistes i actors del seu propi aprenentatge. També tenim accés a certes conferències i formacions
perquè un canvi així suposa, també, que els mestres hem de
reaprendre la nostra funció. Com sortia publicat fa uns dies al
diari ARA, l’escola deixa de ser l’espai que ensenya per passar
a ser l’espai on s’aprèn.

Concerts de Nadal 2016
de l’Escola L’Olivera

