bon nadal
a tothom!

12/2017

Postal feta per l’alumna Lia Marí (P5 A)

En aquest número de la revista trobareu un munt de notícies sobre la nostra escola: la
Festa del Bricolatge, el treball dels alumnes per Comunitats, la xerrada sobre una nova
metodologia d’aprenentatge de matemàtiques, la participació dels alumnes al Cros Sant
Cugat... Us desitgem que passeu unes molt bones vacances de Nadal i que tingueu una
bona entrada d’any 2018!
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.

El projecte de
“treball per comunitats”
Aquest curs hem començat iniciant una metodologia de
treball per comunitats: la de petits (amb infants de 3, 4 i
5 anys que fan ambients dos matins a la setmana), la de
mitjans (amb infants de 1r, 2n i 3r) i la de grans (amb nens i
nenes de 4t, 5è i 6è) que fan tallers un cop a la setmana.
En aquests espais de treball (ambients i tallers), els nens i
nenes treballen en grup heterogenis d’edat i per comunitats.
Això permet adaptar els ritmes escolars als seus ritmes
personals, respectar els seus processos interns i potenciar
l’aprenentatge entre iguals. Són espais preparats amb
materials estructurats i pensats per donar resposta a
les necessitats d’expressió, de creació, de recerca, de
descoberta, d’investigació dels infants (simbolitzar, construir,
llegir, escriure, explorar, crear, pensar, indagar, experimentar,

col·laborar, formular hipòtesis, descobrir, compartir...).
Aquest treball per comunitats genera grans moments
d’aprenentatge i potencia una bona cohesió social. És
un temps de trobada, de compartir, de crear vincles i
complicitats amb els seus companys.
El nostre objectiu principal en l’educació dels nostres
alumnes és desenvolupar en els nens i nenes les
competències per a la vida. Aquelles que els han de
permetre ser competents per adaptar-se i interactuar en el
món en el que creixen.
Anna
Cap d’estudis

5 Tallers per a la
comunitat de mitjans
La comunitat de mitjans també ens agrada treballar en
tallers! … per realitzar els tallers ens agrupem tota la
comunitat organitzant grups barrejats de primer, segon i
tercer.
Enguany hem iniciat aquests tallers:
-Taller de kapla
-Som artistes
-Som emprenedors
-Som científics
-Drama

i al revés. Els hi ha agradat perquè construeixen moltes
coses amb la seva imaginació. Poden explicar contes
i construir-los amb peces de fusta. Els encanta fer
construccions i gaudeixen molt del taller. Els ha agradat
perquè han hagut de pensar molt per fer unes bones
construccions. Han dit que ha estat “guai” construir i explicar
contes amb peces de fusta. Volen tornar a estar en aquest
taller!

La valoració de tots els tallers és molt positiva i tenen ganes
de fer-los tots! Els alumnes van sortir per grups a explicar a
tots el seu taller.

Els artistes van comentar que treballaven per parelles
encara que cadascú feia el seu treball. Explicaven que la
cola que utilitzaven feia una mica de fàstic! També els ha
agradat treballar amb materials nous, embrutar-se i veure
cada setmana com va evolucionant el que estan fent. Han
dit que estan fent “ninos” amb globus per després decorarlos amb moltes coses.

Del taller de Kapla els alumnes de la nostra comunitat han
comentat:
A kapla fem històries, contes, per després fer la construcció,

Els emprenedors destaquen que els encanta anar a
recórrer l’escola sols. També perquè han pogut triar entre
dues propostes i han pogut treballar en petit grup. Molts

3.
d’ells van explicar com es van orientar per l’escola. Han anat
per tota l’escola i buscaven llocs amb cartells. També han
agafat un full gran per organitzar una cursa, amb copes i
moltes coses. Un altre grup buscava llocs amb un cartell i
treballava amb els ordinadors. Altres alumnes investigaven
coses mitjançant google. Els hi ha encantat sortir de l’aula i
moure’s per l’escola lliurament.
Els científics han mencionat amb entusiasme els
experiments que estan fent. Han comentat que han fet
molts experiments diferents (amb líquids, amb envasos,
buscant insectes). El que més els ha agradat fins el
moment és el de la primera sessió (observació d’éssers
vius). Han après moltes coses i comenten que van veure
bitxos amb unes ulleres rares, d’altres expliquen que han
fet coses que no es podien imaginar. En resum, fan molt
experiments i s’ho passen molt bé, comenten els científics
de l’Olivera.

Els alumnes que han fet drama aquest trimestre han
dit que: fan i representen petites obres en anglès. Els
agrada parlar en anglès i representar en grups davant
dels companys. Els ha agradat perquè llegeixen i parlen
en anglès. Cadascú ha pogut triar un personatge i han fet
unes caretes per cada personatge! També han gaudit amb
els companys fent una obra de teatre en anglès. S’ho han
passat súper bé! El drama els hi encanta perquè es veuen
entre ells fent teatre!
També destacar que per primera vegada, en general, a
l’hora que els alumnes havien d’escollir el següent torn
de tallers, ho van fer pensant amb les seves preferències
personals i no per anar amb el seu amic/ga.

4.

La comunitat del petits
experimentem
Els nens i nenes de P5 vam fer una excursió al Cosmocaixa
el passat mes d’octubre. Gràcies a l’entrada a un lloc
privilegiat del museu, l’espai click, els alumnes van
començar a fer les primeres descobertes científiques
gaudint a través del joc i l’observació.

Com ens va agradar tant l’experiència de convertir-nos
en científics, ens hem proposat aquest any fer un munt
d’experiments!.
Hem començat amb l’experiment de la mandarina.

Material necessari:

Procediment:
1.Agafem el pot (millor que sigui transparent i una mica alt)
2.Li posem aigua deixant tres dits, per tal que no caigui res
d’aigua.
3.Col·loquem la mandarina dins del pot.

Experiment acabat!

Què ha passat?

Trèiem les nostres conclusions…

4. Observem
5. Pelem la mandarina
6.Posem la mandarina dins del pot
7. Ara hi ha dues mandarines a dins.

5.

Presentació de
la revista de la
comunitat dels grans:
l’Oliva
La comunitat dels grans us presentem en primícia la
portada de la revista que estem elaborant sobre els tallers
de la nostra comunitat.

Aprenem matemàtiques
amb les mans!
El passat 28 de novembre va tenir lloc a l’Olivera la xerrada “Aprenem matemàtiques amb les mans: una mirada conjunta
entre família i escola” a càrrec de l’educadora Lara Giménez. En aquesta sessió, que va tenir bon èxit de públic, es va
plantejar un nou enfocament sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a partir d’operacions i experiències
més manipulatives. Aprendre matemàtiques d’aquesta manera pot resultar més fàcil i molt més divertit! Aquesta xerrada
estava inclosa dins del cicle d’activitats de l’Escola de pares i mares que organitza l’AMPA amb el suport de l’escola.

6.

Juguem a
matemàtiques?
Aquest és el segon any que l’alumnat d’infantil i de primer de primària fan un cop a la setmana sessions de “jocs
matemàtics”. És una activitat per aprendre d’una manera més manipulativa i divertida que està resultant una molt bona
experiència per a l’escola i per als nens i nenes. Si esteu interessats en aquests jocs, l’escola ha preparat un llistat amb
algunes propostes ara que arriben les festes de Nadal i els Reis.

A partir de 4 anys
-Dia y noche ( a partir de 3 anys)
-Castle Logic (a partir de 3 anys)
-Caperucita Roja (Smart Games)
-Dobble kids
-Camelot Junior
-Els tres porquets
-Hally Gally Junior
-Smart Car (Smart Games)
-Trucky 3
-Blancaneus (Smart Games)
-Caputxeta Vermella (Smart Games)
-El Frutal (Haba)
-Construcció amb “multicubs”

A partir de 5 anys
-Bill and Betty ( A partir de P5)
-Hally Gally
-Dobble
-Rush hour junior
-Math Dice Junior
-Mucho Cucurucho
-Tantrix ( A partir de 6 anys)
-Colour Code (A partir de 6 anys)
(Smart Games)
-Swish Junior ( A partir de 6 anys)
-Escondite en la Selva

Botigues on poder-los trobar:
Abacus / www.aprendiendomatematicas.com / Punt de Trobada (Andorra)

Primer i segon
-Hally Gally
-Gato y Ratón
-Trucky 3
-Speed Cups
-Speed Cups ampliació
-Rush Hour
-Set
-Piko piko el gusanito
-IQ Puzzles
-Qwirkle
-Sum Swamp
-Jungle Speed
-UNO
-IQ Twist
-Coco Pio
-Mutation Anti Virus
-Dobble Circus

7.

Festa del bricolatge:
millorem l’escola entre tots!
Després de l’èxit de la primera edició de la Festa del Bricolatge feta el curs passat, enguany una cinquantena de pares,
mares i mestres de l’escola van repetir positivament l’experiència. Al llarg de tot el dia (dinar compartit inclòs!) es van fer
un conjunt de millores tant al pati d’educació infantil com als dos patis de primària. Es van muntar taules de jardí, repintar
tanques, adequar pissarres en algunes parets, pintar jocs al terra, arreglar espais del pati, muntar cuinetes, col·locar tarimes...
un munt de petites millores que han deixat la nostra escola encara més maca! Tots els nens i nenes de l’escola ja ho estan
gaudint. L’Olivera està molt orgullosa de la gran implicació i participació i, sobretot, del gran resultat. Gràcies a tots i totes
per fer-ho possible!

8.

Participa a l’AMPA: tots fem escola!
Al llarg del curs l’Associació de Mares i Pares gestiona un
munt de serveis i organitza moltes activitats per tal de contribuir al bon funcionament de l’escola. Aquesta feina es fa
amb l’empenta desinteressada de molts pares i mares, però
qualsevol nova ajuda sempre és molt benvinguda!
És per això que volem animar tothom a participar a l’AMPA
i involucrar-se en alguna de les seves comissions.
Entre tots fem que l’Olivera sigui la millor escola pels nostres fills i filles: tots som l’Olivera!

SABIES QUE L’AMPA...
• Gestiona un pressupost anual
d’uns 90.000 €
• Gestiona gairebé el 40% del
temps que els alumnes passen
a l’escola.

ACTIVITATS I SERVEIS QUE REALITZA L’AMPA
• Gestió dels serveis de menjador, “Bon dia”, extraescolars,
hort i jornada intensiva (23 desembre i del 6 al 21 de juny).
• Inversions (millora de la cuina, sala d’ordinadors, projectors, taules, cadires...).
• Gestió econòmica de pagaments (colònies, excursions,
quotes de material...).
• Es fa càrrec de les hores addicionals de les tècniques de
la USEE per tal de contribuir a fer una escola més inclusiva i
de les hores de consergeria al migdia.
• Gestiona el web www.escola-olivera.org, les xarxes socials
i publica la revista de l’escola.
• Organitza la Festa de la Primavera, el festival de final de
curs, l’Escola de Pares i Mares, la lliga de pàdel, el Setciències, el Dia del bricolatge i col·labora en el concert de Nadal
i el festival de final de curs.

• Aporta el 90% de la inversió per
millorar les instal·lacions de l’escola.

• Gestiona la venda dels llibres lectius.

• Representa els més de 1.000 pares,
mares i alumnes que formen la
comunitat de famílies de l’escola
l’Olivera.

• Ha estat promotora de projectes com la Setmana de la
Ciència o el nou logo de l’escola.

Vols participar a la
revista de l’escola?

Consell
Escolar

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

Les representants de les famílies al Consell Escolar han
creat el compte de correu electrònic consellescolarolivera.
families@gmail.com per tal que els pares i mares de
l’escola puguin enviar inquietuds o dubtes sobre temes
rellevants i d’interès general que puguin ser tractats al
Consell Escolar (quedant al marge els temes particulars).
Les representants de les famílies ho exposaran al torn de
Precs i Preguntes.

• Fa merchandasing: samarretes, jerseis, usb, pins...

• Organitza assemblees, reunions i participa al Consell
Escolar i a la coordinadors d’AMPAs de Sant Cugat.

9.

Escalfant motors per a la propera
setmana de la ciència...
Aquest curs la Setmana de la Ciència tindrà lloc del 19 al 23 de març. Serà la setena edició d’una activitat molt ben
valorada entre els alumnes, pares i mestres. Perquè sigui de nou un èxit l’escola necessita la col·laboració de pares i mares.
Tothom qui vulgui pot realitzar al llarg de la setmana algun taller d’experimentació ja preparat (estigui relacionat o no amb
l’àmbit professional del pare/mare). També es pot proposar una activitat científica adequada per a l’alumnat de l’escola.
L’equip de mestres ha creat el compte de correu electrònic cienciaolivera@gmail.com perquè pares i mares puguin fer
propostes i pensar plegats la millor manera d’enfocar els tallers. Entre tots farem una escola que desperti l’esperit científic
dels nostres fills i filles!

El Francesc i la Júlia s’han jubilat
Aquest trimestre dos professors de l’Olivera s’han jubilat: el Francesc i la Júlia. Tots dos portaven anys treballant a la nostra
escola i compartint molts bons moments amb els i les alumnes. En el seu últim dia a l’escola, un munt de nens i nenes
van acomiadar el Francesc a la sortida. I la Júlia va rebre el seu comiat en el concert de Nadal de l’alumnat de primària.
Francesc i Júlia, moltes gràcies pels bons records que deixeu a l’escola. Us trobarem molt a faltar!

10.

Més arbres
a l’escola!
Aquest mes de desembre s’han plantat una vintena d’arbres als dos patis d’educació primària. Durant l’estiu es van fer les
obres per adequar els forats al formigó i ara, amb l’arribada del fred, ja tenim els nous arbres plantats. Són moreres: 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, són arbres que
no fan fruit per tal d’evitar molèsties. D’aquesta manera, per tant, la nostra escola gaudirà de més espais d’ombra al pati i
es contribuirà a reduir les hores d’insolació que reben els alumnes en els mesos de més calor. Aquesta millora es notarà
especialment a la pista, que no compta amb cap element que faci ombra i que a més té una paret de formigó en un dels seus
costats –per on puja la rampa- que incrementa la sensació d’insolació. A mesura que vagin creixent, aquests arbres faran una
escola l’Olivera més verda, amb més ombra i més bonica. Una molt bona notícia!

Estudiem la meteorologia a l’escola
Aprofitant que l’alumnat de 6è pren les dades meteorològiques de l’escola, s’han fet uns gràfics des del Taller de Meteorologia
de la Comunitat de Grans per poder-los compartir amb tots els alumnes de l’Olivera. La Griselda, la Jana P., la Jana Ll., la
Mar, la Lucia P., i l’Hugo de la Comunitat de Grans es van encarregar de fer un gràfic de les temperatures i precipitacions
registrades al mes d’octubre a l’escola. Veient les dades es va concloure que aquell mes va ser molt més calorós de l’habitual i
que no hi va haver moltes precipitacions.

11.

118 alumnes de
l’Olivera participen
al Cros de
Sant Cugat
Un any més aquesta cursa s’ha omplert de corredors de la
nostra escola: enguany 118 alumnes hi han pres part. De fet,
l’Olivera ha estat la segona escola pública de Sant Cugat
amb més participants. Moltes felicitats a tots els nens i nenes
que van córrer en aquesta activitat esportiva tan popular a la
nostra ciutat i que enguany ha arribat ja a la seva 19a edició.

L’infok visita
la nostra escola
A finals d’octubre va venir a la classe de 5è A la Xusa, una
infermera de l’Hospital General de Catalunya, per fer un
taller sobre el dol. L’informatiu del Club Súper 3, que es diu
InfoK, va venir a gravar l’experiència. Va ser un taller molt
emotiu on es va parlar de les pèrdues, tant de familiars com
de mascotes. El resultat el podeu veure en l’informatiu de
l’InfoK que es va emetre el passat dia 2 de novembre (el
vídeo es pot consultar al web del Club Súper 3).

Taller de discapacitat
visual a tercer
Els i les alumnes de tercer han fet aquest mes de desembre
un taller sobre discapacitat visual. Han après amb quines
ajudes es poden moure les persones que no poden veure
gaire bé, han fet jocs sense poder veure res i han explicat
un conte a una persona que no veu. També han conegut el
gos guia Atles. Ha estat una experiència molt enriquidora!

Concerts de Nadal 2017
de l’Escola l’Olivera

