L’EQUIP DOCENT
L’equip el formem un claustre estable, amb
esperit crític i en constant formació.
També comptem dins l’equip amb l’educadora
SIEI, la tècnica d’educació infantil, la tècnica
mediambiental, l’auxiliar d’eduació especial, el
vetllador i la psicopedagoga de l’EAP.
Per
l’alumnat
amb
necessitats
més
específiques, comptem amb una logopeda i
una fisioterapeuta.

HORARI
MATÍ: De 9 a 12:30h.
ESPAI DE MIGDIA: De 12:30 a 15h.
TARDA: De 15h a 16:30h.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
El Consell Escolar és qui aprova i fa el
seguiment de totes les activitats que es
desenvolupen en el centre on hi ha
representació de tots els sectors de la
comunitat educativa.
L’associació de mares i pares (AFA) és
l’encarregada d’organitzar, coordinadament
amb l’equip directiu i Paidos, les activitats que
es desenvolupen en horari extraescolar.
Està organitzada en Comissions de treball i
col·labora en l’organització de moltes activitats
del centre.
HORARI EXTRAESCOLAR
Paidos s’encarrega de gestionar el servei de
menjador i les activitats en horari extraescolar.
Servei de bon dia i esplai
De les 7:45h fins les 9h, i de les 16.30h a les
18h.
Servei de menjador
Cuina pròpia.
Servei d’activitats extraescolars
De dilluns a divendres de 16.30h a 18h.

Pg. Mare de la Font 2-10
St. Cugat del Vallès (08174)
Telèfon: 93 674 27 26
Correu: a8062641@xtec.cat
Web: http://escola-olivera.cat
Disseny i il·lustracions: www.abuga.es

QUI SOM?

QUÈ PRETENEM?

PROJECTES D’ESCOLA

L’Escola L’Olivera és un centre educatiu
d’Infantil i Primària de doble línia, de titularitat
pública depenent del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
És la desena escola pública de Sant Cugat i
funciona des de l’any 2003.

·Afavorir l’educació integral de l’alumnat tot
desenvolupant les competències per la vida.

1. Matemàtiques: Construïm el coneixement
amb activitats manipulatives i jocs de taula.

ON SOM?
Estem al barri de Volpelleres, en una de les
noves àrees de creixement municipal. Som
dalt d’un turó, just davant la masia de Can
Bellet des d’on veiem el campanar del
Monestir, tota la serralada de Collserola, la
muntanya de Montserrat i la de Sant Llorenç.
COM ÉS L’EDIFICI?
La nostra escola és lluminosa, espaiosa i
adaptada per atendre a les persones amb
mobilitat
reduïda.
Consta
d’un
bloc
independent de Parvulari envoltat d’una gran
zona de pati i d’un de Primària amb tres
plantes. Tots dos estan units per un passadís
exterior cobert.
El centre disposa d’un gimnàs equipat i aules
polivalents i específiques: laboratori, aula multi
sensorial,
aules
d‘anglès
i
música,
psicomotricitat, d’informàtica, biblioteca, dos
menjadors i cuina pròpia.

·Potenciar el desenvolupament individual de
cada infant a través de diferents metodologies i
activitats funcionals, motivadores i amb sentit.
Es valora el procés i no només el resultat final.
Potenciem el treball cooperatiu.
·Treballar per una escola inclusiva, l´escola de
tots i per a tots on la diversitat és un valor afegit.
·Desenvolupar hàbits de convivència, respecte i
tolerància, responsabilitat, solidaritat i esperit
crític. La comunicació està basada en el
respecte.
·Garantir l’ús del català alhora que es
desenvolupen les competències comunicatives
plurilingües.

2. Potenciació de l’anglès: Ampliació d’hores
d’anglès oral en tots els cicles i àrees en anglès
o desdoblament de grups (Arts and Crafts,
Educació Física, Roll Playing...)
3. Ambients i tallers: Aprenem junts d’una
manera activa, creativa i lliure per comunitats.
4. Hort i experimentació: Permeten treballar de
manera activa la relació amb el medi i fomentar
el mètode científic de manera vivencial, propera i
competencial.
5. Setmana de la Ciència: Setmana en què
apropem als infants el món de la ciència i
l´experimentació amb la participació de les
famílies.
6. Apadrinament: Una activitat que fomenta la
interrelació entre companys/es de diferents
edats a través de la lectura.

·Fomentar el respecte i l’estimació per l’entorn
natural i social.

7. Acció tutorial: Es té cura del benestar i les
emocions de l’alumnat.

·Integrar les noves tecnologies com una eina
més d’aprenentatge.

8. REMIS i coral: En col·laboració amb mestres
de l´escola de música es treballen valors i
l’expressió corporal.

·Treballar per una escola oberta i participativa:
l’educació dels infants és una responsabilitat
compartida entre famílies, docents i la resta de
personal del centre.

9. APS: Activitats d´aprenentatge i servei.
10. SIEI: Afavoreix la integració i
desenvolupament dels infants amb més
necessitats específiques.
11. Escola Nova 21: Treball en xarxa per
avançar cap a un nou model educatiu.

