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En aquest número de la revista trobareu un munt de notícies sobre l’escola L’Olivera: la Setmana
de la Ciència, la nova web, una xerrada sobre el bullying, un taller de fotos matemàtiques,
el Setciències, el carnaval a l’escola, una entrevista per saber què és la Neuroeducació...
ah, i us esperem a tots el dia 7 de maig a la Festa de la Primavera! 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.org

2.

La Setmana de la Ciència
compleix 6 anys
Del 30 de gener al 3 de febrer l’Olivera va viure una nova
edició de la Setmana de la Ciència, una de les activitats
més esperades de tot el curs. Pares i mestres van formar
novament un gran equip i van preparar una cinquantena de
tallers experimentals per acostar el coneixement científic a
tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 6è.
Enguany es van organitzar diferents blocs -”Construïm, creem i imaginem”, “Experimentem i observem”, “No és màgia...
és ciència” i “Temps era temps”- per ensenyar als alumnes
temàtiques tan variades com l’astronomia, la medicina, la
genètica, la química, l’arquitectura, la geologia, la microscòpia o la informàtica. A més, es van preparar dos circuits
–a la biblioteca i al laboratori- per mostrar d’una forma
vivencial fenòmens com el magnetisme o l’observació de
mostres microscòpiques. Va ser tot un èxit!

Vols veure imatges de la Setmana de la Ciència?
Mira el reportatge que va fer Cugat.cat a
http://www.cugat.cat/tv/video/6820

Una aposta per la qualitat educativa
Un grup de pares i mares va impulsar, amb el suport dels
mestres, la primera edició de la Setmana de la Ciència
durant el curs 2011-12. Des de llavors aquesta activitat s’ha
anat consolidant fins acabar integrant-se en el propi projecte educatiu de l’Olivera. La valoració d’aquests sis anys de
funcionament de la Setmana de la Ciència és molt bona:
• 700 alumnes hi han participat
• 250 tallers (entre 35 i 50 a cada edició)
• Desenes de pares i mares implicats, alguns d’ells
vinculats a la UAB, la UB, el Centre de Recerca Ecològica
i Aplicacions Forestals (CREAF) o l’Institut de Ciències del
Mar (ICM-CSIC)
• Xerrades divulgatives, com les de Pere Renom (reporter
del programa “QuèQuiCom” del Canal 33), Anna Corbella
(participant a la “Barcelona WorldRace”)...
• Eixos temàtics, que han servit per aprofundir coneixements sobre el bosc mediterrani, l’espai, el fons marí, els
invents..

3.

Taller de foto
matemàtica
El passat dijous a l’hora de grups flexibles de matemàtiques
ens van anunciar que faríem un taller amb les tauletes, i
aniríem per tota l’escola fent fotografies artístiques matemàtiques. El tema d’aquesta activitat era quadrilàters, triangles
i angles.
En primer que vam fer va ser repartir tauletes i anunciar
quines tasques tocaven a cada grup. Els nois de 5è A
havien de fotografiar angles i 5è B havien de fer fotos a
triangles i a quadrilàters. Després vam acordar el temps que
teníem per realitzar aquesta cerca (només 45 minuts).

Fem de
periodistes

Al final vam sortir tots i vam començar a fer fotos per tota
l’escola relacionat amb el concepte que ens havien demanat. Al cap de 45 minuts vam tornar a classe i vam enviar
les fotos al mail de 5è.
Per nosaltres, ha sigut una experiència molt divertida, ja
que ens agrada molt treballar amb tauletes. Creiem que es
una manera més divertida de treballar i aprendre conceptes
matemàtics.
Aquí us deixem les tres fotografies guanyadores.

Als alumnes de 2n ens interessa l’actualitat. Hem investigat i escrit notícies sobre el
que passa al nostre món. Com ara: la guerra de Síria, l’aplicació de receptes d’arreu
del món anomenada “Appetit”, les troballes a Egipte de Ramsès II, l’efecte climàtic al
Pol Nord…
Així fent de periodistes aprenem i descobrim el que passa en el nostre món.

4.

Art a P5
Com cada any els alumnes de P5 realitzen un projecte
sobre un artista. Enguany, hem iniciat ja el Projecte Antoni
Tàpies. Va ser un artista que li agradava explorar, descobrir
i investigar amb objectes i materials de l’entorn. No li agradava llençar les coses velles com robes, mobiliari i estris
i a tot li donava un valor, sobretot sentimental. Creia que
tots aquells elements eren aprofitables i els feia servir per
fer obres d’art. Un pensament artístic en acord al que fan
habitualment els nens. Per aquest motiu hem pensat que
les seves tècniques podrien ser properes i engrescadores
pels nostres alumnes.
Tot just iniciat aquest projecte us ensenyem una petita
mostra d’alguns dels treballs artístics que ja estan fent.

L’Olivera renova
la seva web
www.escola-olivera.cat:
més moderna, més àgil i més interactiva

L’AMPA i l’equip de mestres han treballat conjuntament per
renovar la web de l’Olivera. En primer lloc s’ha modernitzat
la pàgina amb una nova plantilla i, gràficament, s’ha incorporat el nou logo de l’escola i els nous elements comunicatius. A més, s’ha ordenat millor tots els materials i recursos
que conté la web –blogs, notícies, servei de menjador...- i,
com a novetat, s’ha inclòs un apartat per a la revista de
l’escola. D’aquesta manera tothom qui vulgui pot consultar
en línia les 26 revistes que l’AMPA ha anat publicant cada
trimestre des del curs 2008-09 fins a l’actualitat. Aquest
arxiu històric de revistes permet resseguir moltes de les
notícies i activitats que ha anat vivint l’Olivera durant els
darrers anys. També es pot visualitzar el vídeo on s’explica
el projecte educatiu de l’Olivera. Us animem a visitar la web
(www.escola-olivera.cat) i descobrir tots els canvis que s’han
fet per tal de fer-la més àgil i interactiva!

5.

L’AMPA informa...
El passat 9 de de Gener vam reunir-nos amb la regidora d’educació i tècnics de l’Ajuntament per a parlar de les prioritats
de l’escola i com podem tirar endavant tots els projectes que tenim pendents: ampliació del menjador, patis dels grans, tendals pel pati... Estem pendents d’una reunió amb la regidoria d’Urbanisme per a seguir avançant en l’ampliació del menjador.
És un tema prioritari per a l’escola que seguirem de ben a prop per tal de passar dels tres torns actuals als dos.
El passat dimarts 7 de febrer vam assistir a la taula de mobilitat que va convocar l’Ajuntament de Sant Cugat. Els temes
que es van tractar van ser la problemàtica dels accessos a l’escola en hora punta i l’arribada a l’escola amb transport
públic. Hi ha molta feina a fer!
El dimarts 7 de Març ens vam reunir amb el director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa per a tractar la
nova normativa que es vol aprovar sobre els menjadors escolars. Vam exposar el nostre model on la qualitat pedagògica
del temps de migdia conviu amb la qualitat del menjar dels nostres fills i filles, la millor atenció i el millor preu possible.
En el passat consell escolar es va presentar el pressupost del 2017 i es van aprovar dues sortides que estaven pendents.
També es van aprovar els casals d’estiu i els de setembre que es faran per primera vegada a la nostra escola.
El passat més de febrer ens van convocar des de la Coordinadora d’AMPES per tal de tractar temes diversos que afecten
a totes les escoles de Sant Cugat.
Finalment, hem iniciat un projecte en col·laboració amb la comissió d’informàtica de l’escola i amb una empresa tecnològica per a millorar la cobertura Wifi del centre. Aquesta actuació permetrà impulsar projectes en l’àmbit de les TIC que a dia
d’avui no són viables.
Us recordem que el proper dimecres 7 de Juny a les 17:30 celebrarem la Junta General Ordinària de l’AMPA de l’escola.
Us hi esperem!

Calendari de festes i properes
activitats a L’Olivera
Divendres 28 d’Abril:
dia de lliure disposició de l’escola.
Dijous 4 de Maig, 18:00h.
Conferència sobre el Bullying a càrrec de Jordi Collell
Diumenge 7 de Maig
Festa de la Primavera 2017
Dimarts 23 de Maig, 18:30h.
Conferència sobre el Transtorn de l’Espectre Autista (TEA)
a càrrec de grup TEAyudo de Sant Cugat
Dimecres 7 de Juny, 17:30h.
Assemblea General Ordinària de l’AMPA.
Divendres 16 de Juny.
Festa final de Curs 2017
Dilluns 19 de Juny a les 18:30h:
Comiat d’alumnes de 6è
Dimarts 20 de Juny a les 17:00h:
Comiat d’alumnes de P5.

6.

100 pares i mares es diverteixen
al Setciències
14 equips van participar a aquest concurs
de preguntes i habilitats
¿Qui va inventar el parallamps? ¿Com es diu el presentador del programa “Ahora caigo”? ¿Monet era un pintor impressionista, expressionista o surrealista? Els gairebé 100 pares i mares de l’escola que van participar al Setciències 2017 van
haver de respondre a aquestes i a moltes altres preguntes per demostrar els seus coneixements. El concurs va abastar
temàtiques tant diferents com la geografia, els esports, la cultura, la televisió, la música... i els participants fins i tot van haver
de demostrar les seves habilitats en dues proves especials: fent una cata de formatges i construint una torre amb nubes
i espaguetis crus. El concurs va durar més de tres hores i l’organització –encapçalada per pares i mares de l’actual i de
l’antiga AMPA de l’Olivera- va ser, com sempre, tot un èxit. Esperem que ben aviat es pugui repetir el Setciències!

7.

SOM UNA ESCOLA...
inclusiva
La nostra és una escola que até a tots els nens i nenes sense distinció de raça, capacitat o qualsevol altra diferència,
donant les mateixes oportunitats dins les aules ordinàries
i oferint la possibilitat d’aprendre els uns dels altres (Stainback 2001).
La comunitat educativa està “integrada per totes les persones i les institucions que intervenim en el procés educatiu” (article 19.1 LEC). La comunitat educativa del nostre
centre està “integrada pels alumnes, mares, pares o tutors,
personal docent, altres professionals d’atenció educativa
que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre,
personal d’administració i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els representants de
llur titularitat”.
Destinem tots els recursos personals que estan al nostre
abast per tal d’atendre la diversitat. A nivell organitzatiu intern utilitzem diferents tipus d’estratègies, com; dos
mestres per aula, grups flexibles en àrees instrumentals,
desdoblements, tutorització individual, atenció a l’alumnat
nouvingut des de la coordinació clic, atenció a l’alumnat
amb necessitats educatives greus i permanents des del

suport usee, atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
lleus i permanents des de l’educació especial dins i fora de
l’aula ordinària en petit grup i individualment i escolarització
compartida.
A nivell de coordinació treballem conjuntament amb altres
serveis del Departament com; l’EAP (psicopedagocs, fisioterapeuta, educadora social), Centre de Recursos Pedagògics
i Llengua I Cohesió social, Centre de Recursos Educatius
per a Deficients Auditius i CRETDIC. També amb serveis
externs com; Serveis Socials Municipals, CSMIJ i CDIAP i
professionals de l’àmbit privat (psicòlegs, logopedes, terapeutes…).
És a través de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat)
on analitzem, reflexionem i portem a la pràctica les mesures
que tenim al nostre abast per aconseguir una bona inclusió
per els nostres alumnes.
És indispensable un bon treball en xarxa que ens permeti
fer una bona inclusió dels nostres alumnes assolint així els
objectius de l’escola inclusiva.

8.

Sols podem!
Durant els primers anys de la nostra infantesa adquirim hàbits que passen a formar part de la nostra identitat personal.
Per tant, és important que els infants valorin positivament les
habilitats que van adquirint. És en les activitats quotidianes
on s’adquireixen la majoria d’hàbits que ens donen autonomia.
Per això a Paidos, ja fa temps que en el temps de migdia,
treballem des de P3 l’autonomia dels infants, acompanyant-los en aquest procés d’adquisició d’hàbits.
El primer, és aconseguir que l’entorn de l’infant sigui tranquil
i relaxat. Això ens ho facilita el fet que P3 tingui el seu propi
espai per dinar.

·
·
·

·
·

·
·

I un cop aconseguit un entorn adequat, posem en marxa
totes les eines per ajudar als infants a guanyar autonomia i
seguretat en tot el que envolta la seva alimentació:
·
·
·

Ser capaç de participar activament del moment
del dinar.
Ser autònom en les accions referents al dinar.
Percebre el dinar com un moment de relacions amb
els companys i amb els adults que els acompanyen.

Parar i desparar el material de taula amb ajuda d’altres
companys i de les monitores.
Conèixer i utilitzar els estris de cuina: pinces per servir,
plats, coberts, estovalles,tovallons de paper...
Aprendre a utilitzar correctament gots i gerres d’aigua
adequats a l’edat tenint cura de que no es trenquin
o vessin.
Reconèixer els diferents aliments.
Aprendre a menjar el que necessitem i agafar allò que
sabem ens menjarem per tal de no llençar el menjar,
i repetir si volem més.
Utilitzar el vocabulari adient segons les accions
desenvolupades.
Respectar els estris per menjar tant a l’hora de parar
taula com a l’hora de fer-los servir o recollir-los.

En tot això, el més important és la confiança que diposita
el monitor/a cap a les possibilitats i capacitats de l’infant.
D’aquesta manera l’ajudem en el desenvolupament de la
seva autonomia tant com en l’enfortiment de la seva autoestima.
Perquè...sols poden!
Coordinació temps de migdia Paidos+Fundesplai

9.

Casals d’estiu:
ara també al setembre
Enguany, com a novetat, Paidos oferirà la possibilitat de
fer casals d’estiu de l’1 al 8 de setembre a l’Olivera. A més
a més, com és habitual també s’oferirà aquest servei als
mesos de juny i juliol (del 26 de juny al 21 de juliol).

Tota la informació la trobaràs a https://www.paidos.cat/
serveis/L-Olivera/Casals-i-colonies.

Escola de pares i mares
Eines per aprendre a educar millor
El bullying: què és?
com el podem prevenir?

Activitat sobre
el TEA

Xerrada el 4 de maig a les 18 hores
(hi haurà servei de canguratge)

Xerrada el 23 de maig a les 18:30 hores
(hi haurà servei de canguratge)

L’AMPA ha organitzat en el marc de l’Escola de pares i
mares la xerrada “El rol de les famílies i l’escola en la prevenció del bullying”. Anirà a càrrec de Jordi Collell, mestre,
psicòleg i amb una experiència de més de 16 anys en
l’estudi d’aquest tema. Ha col·laborat a fer els protocols del
departament d’Ensenyament davant la realitat del bullying
i està vinculat a l’observatori internacional sobre violència i
assetjament.

L’Olivera acollirà una activitat per a pares i mares –tipus
dinàmica de grup- per tal de conscienciar sobre el
Transtorn de l’Espectre Autista (TEA). Anirà a càrrec del
grup TEAyuda de Sant Cugat. No us la perdeu!

11.

“Necessitem que els infants
visquin el plaer d’aprendre”
Entrevista a Anna Carballo
El passat mes de gener l’Olivera va acollir una
xerrada sobre Neuroeducació a càrrec de la
professora Anna Carballo, llicenciada en Psicologia, doctora en Neurociències i màster en Dificultats d’Aprenentatge. L’hem entrevistada perquè
ens expliqui què estudia aquesta nova disciplina
científica i quins avenços pot aportar en l’àmbit de
l’educació. Com ella mateixa ens diu, “la clau està
en associar l’aprenentatge a emocions positives. Necessitem que els infants visquin el plaer
d’aprendre”. Si en voleu saber més..
.http://www.neuroeducacio.com

Què és la Neuroeducació i per a què serveix?
La Neuroeducació neix de la interacció i interrelació entre
tres àmbits de coneixement diferents: les neurociències, la
psicologia i l’educació; el seu objectiu principal és integrar els coneixements neurocognitius en l’àmbit educatiu
per ajudar a millorar la pràctica pedagògica de mestres i
docents.
De l’àmbit de les Neurociències, la Neuroeducació té en
compte coneixements sobre com funciona el cervell, del
camp de la Psicologia, es refereix a teories sobre el funcionament de la cognició i de la conducta humana, i de l’àmbit
de l’Educació, la Neuroeducació principalment se centra
en teories i pràctiques pedagògiques que expliquen com
funcionen els processos d’ensenyament-aprenentatge. La
Neuroeducació intenta integrar tots aquests coneixements
amb l’objectiu de millorar la pràctica d’aula.
Quins factors intervenen en el procés d’aprenentatge dels
nenes i nenes?
Tenim un cervell que està dissenyat per a aprendre i per
fer-ho al llarg de tota la vida. Està dotat d’uns mecanismes
de plasticitat neural i sinàptica que permet que el cervell es
modifiqui ell mateix gràcies a les experiències viscudes i que
es pugui adaptar i readaptar a les demandes del seu entorn.
És un mecanisme innat, heretat, fruit de milions d’anys
d’evolució que han permès que tinguem el cervell més
plàstic i més adaptable d’entre tots els éssers vius, la qual
cosa ha permès que tinguem una capacitat d’aprenentatge

que no és comparable a la d’altres espècies animals. En
aquest sentit, aprendre és inevitable, i des de l’escola hem
de procurar aprofitar aquesta plasticitat per oferir experiències d’aprenentatge prou riques, provocadores i estimulants
per potenciar en els infants les ganes de saber.
La neuroeducació explica que és important plantejar pràctiques d’aula en les que siguin els infants els protagonistes
de la situació d’ensenyament-aprenentatge, que siguin ells i
elles els que hagin de fer, provar, pensar, dialogar, convèncer, reformular hipòtesis, interpretar fenòmens, etc. Hem
de garantir la seva implicació en la tasca, ja que el nostre
cervell està dissenyat per aprendre de forma activa i no
passiva, per aprendre fent.
És igualment important promoure situacions d’aula
emocionalment positives, sense estrès, on els infants se
sentin segurs i relaxats, on sentin que poden dialogar i
intervenir sense por a ser jutjats o avaluats. Diversos estudis
han demostrat els efectes neurotòxics de l’estrès crònic i
sostingut i com repercuteix en els processos d’aprenentatge i memòria, i com els ambients emocionalment positius
afavoreixen l’activació d’àrees cerebrals implicades en
l’aprenentatge.
Altrament, tampoc podem permetre que els infants
associïn l’aprenentatge amb situacions emocionalment
negatives com l’estrès dels exàmens, la por a ser avaluats,
o amb haver de fer deures o tasques mecàniques, repetitives i descontextualitzades sense sentit. És impossible que
així vulguin seguir estudiant o aprenent. La Neuroeduca-

ció defensa que la clau està en associar l’aprenentatge a
emocions positives, a l’emoció d’aprendre i de voler saber.
L’aprenentatge en si, comprendre nous conceptes, interioritzar noves idees, descobrir relacions entre fenòmens,
en definitiva, conèixer com funciona el món, és plaent en
si mateix i produeix satisfacció quan hom ho experimenta.
En aquest sentit necessitem que els infants visquin aquest
plaer d’aprendre, que visquin experiències d’aprenentatge
emocionalment positives, que sentin aquest goig al descobrir nous aprenentatges, per a què vulguin seguir aprenent
la resta de la seva vida.
Què pot aportar la Neuroeducació a la metodologia d’ensenyament d’una escola?
El fet que els coneixements que proporciona al Neuroeducació provinguin de la Neurociència, és a dir, d’una disciplina
científica, ha de proporcionar a mestres i docents prou
eines per poder justificar la seva activitat professional des
de l’evidència científica i empírica, fonamentant així una
credibilitat i un respecte professionals que sovint estan
qüestionats a nivell social. En aquest sentit, moltes de les
idees que defensa la Neuroeducació no són noves i molts
mestres i docents ja les utilitzen perquè per experiència
saben que funcionen, però la Neuroeducació proporciona la
justificació de per què funcionen o no diferents maneres de
plantejar la pràctica pedagògica, i permet passar de la mera
intuïció a l’evidència científica.

Com a pares i mestres, ¿quins estímuls (jocs, activitats...)
podem donar als nens i nenes perquè desenvolupin millor
les seves habilitats cognitives?
Els factors serien els mateixos que s’han de tenir en compte
en la pràctica d’aula: respectar motivacions, interessos,
interaccions socials riques, implicades,... i en el cas concret
de les famílies, procurar no caure en la temptació de la
sobreestimulació.
En aquest sentit, una sobreestimulació els primers anys de
vida, no només és innecessària, sinó que pot ser contraproduent per a un cervell tan vulnerable. Estudis recents
demostren que l’entrenament en tasques massa complexes abans de què el cervell estigui preparat per dur-les a
terme, pot produir deficiències permanents en la capacitat
d’aprenentatge. A més a més, una estimulació primerenca
inadequada pot promoure processos d’estrès, els quals
dificultaran el correcte desenvolupament de les funcions
executives.
Per un desenvolupament cerebral òptim els infants necessiten jugar, sorprendre’s, relaxar-se i reposar per poder
consolidar totes les idees i habilitats que, inevitablement,
van aprenent dia a dia amb una estimulació i una interacció social adequades i naturals, sempre en un context de
seguretat i estima.

Carnaval 2017
a l’escola L’Olivera
Tot i que la pluja va obligar a anul·lar la rua de Carnaval prevista per
Volpelleres, l’escola va celebrar com es mereix aquesta festa!

