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La revista de l’escola estrena nou disseny i nova imatge gràfica!
En aquest número hi trobareu un munt d’activitats i notícies relacionades amb L’Olivera:
les iniciatives proviatge final de curs de 6è, els concerts de Nadal, el Consell d’Infants,
els resultats del 17è Cros, les activitats de Sant Cecília, les propostes de l’escola de
Pares i Mares, la collita d’olives dels nens de 2n, una entrevista al medallista olímpic
Valentí Massana…

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.

Nova imatge per l’escola i l’AMPA!
Unificar, modernitzar i facilitar
Des de l’Ampa, juntament amb l’escola, hem impulsat una
renovació de la imatge que ens representa.
L’experiència d’un pare de l’escola ha servit per poder donar
un nou impuls a la millora de tots els elements de comunicació de l’Olivera.
El nou logo, la nova tipografia i la nova fulla d’estils ajuda-

ran, de ben segur, a renovar la imatge del nostre projecte
pedagògic i unificar transversalment totes les nostres
comunicacions. Progressivament anireu veient l’aplicació
d’aquesta nova imatge en tots els elements de l’escola i de
l’AMPA. Ja podeu veure el seu resultat a la revista l’Olivera
que us presentem aquí!

3.

L’Olivera, la segona escola amb
més corredors al Cros: 118 alumnes
17è Cros Ciutat de Sant Cugat
La cursa escolar més popular de Sant Cugat va tenir lloc el
passat 8 de novembre al Parc de la Pollancreda amb una
altíssima participació de l’Olivera. De fet, enguany ha estat
la segona escola pública del municipi amb més corredors al
Cros: un total de 118 alumnes van prendre-hi part. L’escola
amb més participants va ser el Pi d’en Xandri amb 123
alumnes.
Els alumnes de l’Olivera que han quedat més ben classificats són els germans Ricard i Guillem Lagarda, que van arri-

bar en 6a i 7a posició respectivament a la categoria benjamí
masculí segon any (4rt de primària).
Les categories amb més participants de l’escola han estat
prebenjamí femení primer any (1er primària: 18 participants)
i benjamí masculí segon any (4rt primària: 16 participants).
Tots els alumnes de l’Olivera van poder escalfar i fer els
estiraments abans de cada cursa gràcies a l’ajuda del professor d’educació física, Francesc Caro.

4.

Dídac Vega i Ariadna López representen l’Olivera
al Consell d’Infants
El Consell dels Infants és un òrgan consultiu que vetlla per
la participació i implicació dels nens i nenes en la presa de
decisions a Sant Cugat. Està format per 32 alumnes de 16
escoles del municipi.
Aquest curs 2015-16 l’Olivera hi està representada a través
dels alumnes de 5è i 6è, Dídac Vega i Ariadna López.
Enguany el Consell té l’encàrrec de recollir iniciatives per
millorar el Parc de Collserola. L’objectiu és que els infants
puguin conèixer millor aquest entorn natural que hi ha a
Sant Cugat i es fixin en els serveis que ofereix als nens i nenes. Per proposar noves millores, els membres del Consell
s’aniran reunint al llarg del curs i comptaran amb l’ajuda de
tècnics de l’Ajuntament i del Parc Natural de Collserola.

Santa Cecília amb les
famílies
Enguany des del cicle d´infantil hem celebrat Santa Cecília
demanant la col·laboració de les famílies a participar. I
sabeu què? Ha estat fantàstic!
Han vingut pares, tietes, germanes, i coneguts que sabien
tocar diversos instruments i així hem pogut gaudir de la música d’una manera diferent, més propera, senzilla i divertida.
Hem tingut el plaer de sentir i conèixer l´ukelele, la guitarra,
el clarinet i també una classe de musicoteràpia!
Tant els nens com a les mestres ens ha agradat moltíssim

veure com famílies del nostres petits alumnes ens ensenyaven l’art de tocar un instrument, conèixer coses que no
sabíem, provar-los, cantar cançons, ballar i sobretot gaudir
de la música que tant ens agrada!
Així que esperem que l’any vinent encara siguin més les
famílies que s’animin a participar!
Moltíssimes gràcies a tots i a totes pel vostre temps, dedicació i sobretot per fer de Santa Cecília una festa ben bonica!

5.

Collim olives

6.

“Les Matemàtiques
que entren pels ulls”
Sabeu què?
Aquest curs, a cicle mitjà hem iniciat una nova manera més
experimental de treballar l’àrea matemàtica.
Realitzem una sessió setmanal de tallers, barrejant els
nens/es de cada nivell. D’aquesta manera treballem aspectes com la resolució de problemes, el raonament i la prova,

les connexions, la comunicació i la representació, mitjançant
diferents materials i activitats lúdiques que afavoreixen la
competència dels nens/es.
Ben segur que gaudiran aprenent!!!
Equip docent de cicle mitjà

7.

Les matemàtiques a
l’hort de l’escola
Aquest curs els alumnes de 6è de primària estem vivint
les matemàtiques d’un manera més propera, vivencial i
quotidiana.
El primer que fem és agrupar-nos amb quatre o cinc companys/es i mesurem l’hort de l’escola i els seus bancals per
tal de poder calcular el seu perímetre, superfície i volum.
Després fem un plànol amb aquestes dades i plantegem

propostes de cultiu pels nens i nenes d’Educació Infantil.
Aprofitant que des de l’Ajuntament de Sant Cugat i els nois
del PQPI, ens han modernitzat les instal·lacions, la nostra
tasca és molt més senzilla i productiva.
Esperem en un futur poder continuar experimentant amb totes
i de totes les possibilitats que ens ofereix el nostre hort escolar.
Els alumnes de 6è

Els Invents,
protagonistes
5a Setmana de la Ciència
Aquest curs la Setmana de la Ciència serà del 4 al 8 d’abril i
tindrà com a centre d’interès “Els invents”. A més a més, com
cada any s’organitzaran tallers experimentals i xerrades divulgatives per acostar disciplines científiques a tots els alumnes
de l’escola, des de P3 fins a 6è.
La Setmana de la Ciència, que enguany arriba a la 5a edició,

va començar amb l’empenta d’unes quantes famílies i ara
forma part del propi projecte educatiu de l’escola. Tots els
pares i mares que vulgueu participar-hi cal que us poseu en
contacte amb la direcció de l’escola o l’AMPA.
Qualsevol idea o col·laboració serà molt benvinguda!

8.

Lleure en el temps de migdia
Mou-te!, Espai taller, Fem pinya, a Jugar

Avui en dia, l’educació no formal, obre noves perspectives
d’intervenció educativa. Des de Paidos, en som plenament
conscients i sota aquesta consigna us oferim la nostra proposta d’activitats de lleure. Durant aquest primer trimestre,
totes les famílies heu pogut anar coneixent quina es la
proposta que oferim als vostres fills/es en l’espai de migdia.
Activitats ben variades i engrescadores, que us presentem
a través d’un projecte anual de curs adequat a cada edat i
que es porta a terme mitjançant els blocs d’activitats: Moute!, Espai Taller, Fem pinya, a Jugar.
Projectes de curs 2015-16:
P4 - L’arbre de la saviesa
P5 - La volta al món en 6 contes
1r - Petits investigadors
2n - La nostra galàxia
3r - Petits grans artistes
4t - La màquina del temps
5è - Olivera express
6è - Un any màgic!

Tanmateix, més enllà del projecte anual, al migdia també
desenvolupem “l’escola esportiva”, una iniciativa per fer
esport amb valors; i “Viu el pati!”, tot un seguit d’activitats
puntuals festives i educatives.
Tot i ser activitats diàries, també creiem important donar
valor al temps que els infants gaudeixen de manera lliure,
ja que és un espai de descoberta del món, que es basa en
l’esperit de curiositat infantil. Per això, tenim com a objectiu
buscar sempre l’equilibri entre joc lliure i activitat dirigida.
El temps de lleure, és un espai de comunicació oberta i
expressió, on un té la possibilitat de prendre les pròpies
decisions i valorar-ne les conseqüències, desenvolupant les
relacions socials i la identitat pròpia.
L’espai de migdia ens ofereix la gran oportunitat
d’acompanyar els infants en aquest temps de joc i creixement, oferint-los possibilitats, recursos, formes noves i
diferents, que amb una bona motivació, l’infant reinventa i
converteix en el seu joc lliure

9.

Éxit de participació a la
lliga de pàdel de l’escola

Des de mitjan novembre s’està disputant la primera edició
de la Lliga de Pàdel de l’escola l’Olivera. Un total de 48
pares i mares (24 parelles) s’hi han inscrit.
Els partits es juguen a les instal·lacions del Pàdel Augusta i
hi ha tres nivells de competició: inicial, mig i avançat.
El campionat és en forma de lligueta i s’està desenvolupant en diferents fases. A finals de gener, un cop acabada
la primera fase, tots aquells pares o mares interessats a
incorporar-se al campionat podran fer-ho.
Per a més informació i inscripcions, podeu trucar al David
Capera (630 92 27 79) o enviar un correu electrònic a
davidcapera@hotmail.com

Iniciatives proviatge
final de curs de 6è
Els alumnes de 6è us volem agrair a tots els pares, mares, avis, avies, tiets, tietes i demès amics i familiars dels
alumnes de l’Escola l’Olivera per la compra desinteressada
que heu fet i fareu en els berenars, en els números per la
Panera i pels Calendaris que hem confeccionat amb imatges
dels racons de la nostra escola. Tot això és per poder recollir diners pel nostre viatge de final de curs. Gràcies!
La Panera va ser sortejada el dia 11.12.15 i el número premiat va ser el “085”, li va tocar a Gina alumne de 6èB. La

Panera constava de productes Nadalencs, entre ells un bon
pernil i una funda Nòrdica dels Minions (donada per uns
pares de 6èA).
Encara tenim calendaris per vendre, durant les setmanes de
Gener els anirem venent. No us en podeu quedar sense!
Durant l’any vinent anireu trobant el 1r divendres de mes,
més berenars i alguna activitat extra com St. Jordi o festa
de la Primavera, en la qual amb molta il·lusió hi farem
moltes coses.

10.

Escola de Pares i Mares:
eines per aprendre i
educar millor

L’AMPA ha organitzat, un curs més, el programa de
xerrades “Escola de Pares i Mares” amb l’objectiu de donar
suport a les famílies en la tasca d’educar els nostres fills i
filles. Per això s’ofereixen activitats i recursos que permetin
aprofundir en coneixements sobre aspectes tan importants
com les habilitats educatives, el vincle escola-família o les
relacions familiars.
Les xerrades que s’han organitzat són les següents:
- 16 desembre: ja ha tingut lloc la xerrada de l’atleta Valentí
Massana “Esport i Vida. L’esport, eina d’educació en valors”.
En aquest número de la revista trobareu una entrevista al
ponent.
- Abril (data encara per concretar): xerrada-taller “Les emocions a través dels contes” (2a edició). A través d’aquesta
activitat s’expliquen diferents contes per intentar entendre’ls
amb ulls de nen. L’objectiu és oferir eines per a la gestió
de les emocions a través dels contes infantils i sobretot
treballar l’educació emocional dels nostres fills, així com

Activitats per a
pares i mares
Taller “Aprenem català”
L’Olivera ofereix el taller “Aprenem català” adreçat a pares
i mares. Es farà tots els dilluns de 15:15 a 16:15 hores a
l’escola, entre el 18 de gener i el 23 de maig. Si voleu
passar una estona agradable aprenent a parlar català
amb altres famílies, no dubteu i animeu-vos! Aquest curs
està organitzat pel Pla Educatiu d’Entorn i compta amb la
col·laboració de Creu Roja Rubí – Sant Cugat i l’Ateneu
Santcugatenc. Per participar-hi, cal omplir una inscripció
que trobareu a consergeria.

estimular-los a la lectura com a valor per interpretar el món.
La primera edició es va celebrar fa 2-3 anys amb molt
bona acollida i ara unes quantes famílies han demanat
fer una segona edició. La xerrada tindrà lloc a la Biblioteca
Miquel Batllori.
- 3er trimestre (data encara per concretar): taller
d’Scrapbooking i Mixed Media. Es tracta de dues tècniques
creatives amb les quals es fa una composició de memòries
i records a través de retallar, enganxar i fer collage amb fotografies. El propòsit del taller és utilitzar aquestes tècniques
per revaloritzar una fotografia que els participants portin al
taller (la fotografia haurà de ser d’algun moment viscut a
l’escola). En aquest taller es pot venir acompanyat de nens.
Tots els pares i mares de l’escola esteu convidats a participar-hi. Amb l’organització d’aquestes activitats podem
contribuir a millorar entre tots la tasca educativa i enriquir
el projecte educatiu del centre així com la formació dels
nostres fills.

11.

“L’esport és una eina educativa que
ajuda a complementar la formació
de les persones”
Entrevista a Valentí Massana

L’ex-atleta Valentí Massana -medallista
olímpic i campió del món en la prova
de 20 km marxa- ha visitat l’Olivera
per oferir la xerrada “L’esport, eina
d’educació en valors”, programada dins
del cicle “Escola de pares i mares” que
organitza l’AMPA. Hem aprofitat per
parlar amb ell i preguntar-li sobre la
importància de l’esport en l’educació
dels nens i nenes.
¿Quins valors creus que aporta la pràctica de l’esport?
El respecte, la responsabilitat, l’aprendre dels errors, el saber
valorar els èxits, la perseverança per treballar per un objectiu... Tot i això, a mi sempre m’agrada recordar una frase
que em va dir un psicòleg amic meu: “l’esport en sí no té
valors, els valors estan en les persones que el practiquen”.
¿L’esport pot ser una eina educativa?
Sí, perquè el que s’aprèn d’ell és aplicable a tots els camps
de la vida. T’ajuda a tenir una formació integral, complementària al que et dóna l’escola. Per això crec que és molt
important que les escoles també siguin un lloc on es faci
esport.
¿Els pares han d’animar els seus fills perquè facin esport?
Sí, i tant! Les estadístiques ens diuen que, en termes generals, els alumnes que estudien i fan esport treuen millors
notes que els que només estudien. També diria als pares
que a hi ha aspectes de la vida que a vegades no s’aprenen
a l’escola. Jo crec que l’esport és una eina educativa que
ajuda a complementar la formació integral de les persones.
Els nens i nenes, ¿de quina manera s’han d’introduir al
món de l’esport?
A través del joc. En les primeres etapes no es pot parlar
d’un entrenament pròpiament dit, sinó que és un joc esportiu. Jo crec que mica en mica s’han d’anar cremant etapes,
no saltar-les.

¿Què li diries a un nen o nena que té el somni d’arribar a
ser un esportista reconegut?
Les prioritats són les prioritats i el primer que s’ha de fer
és estudiar. Però si realment té el somni, si realment té
la necessitat d’arribar a ser esportista... doncs ja ho té tot
guanyat. Jo crec que no és un tema de motivació sinó de
necessitat. La motivació a vegades està massa sobrevalorada, jo penso que hi ha alguna cosa més: hi ha la necessitat
de ser esportista, d’arribar-hi. Ningú no ha de perdre els
seus somnis, has de fer el que t’agrada. Això sí, per aconseguir-los el més important és treballar, treballar i treballar.
Si fas el que t’agrada no ho veuràs com un sacrifici i penso
que aquest és un punt clau. Fer les coses, gaudir-les, i quan
mires endarrere veure que el camí ha estat llarg però no un
sacrifici.
I a tu, ¿què t’ha aportat l’esport?
A mi l’esport m’ho ha donat tot. M’ha donat confiança, m’ha
donat qui sóc... fins i tot m’ha donat una família. Per molt
que faci mai li podré tornar a l’esport tot el m’ha donat a mi.
Per això, per exemple, vaig acceptar ser el responsable de
la marxa atlètica de la Federació Catalana o és el motiu pel
qual vaig acceptar ser entrenador al Club Muntanyenc Sant
Cugat. També és la raó per la qual vinc a escoles i institut i
explico històries de la meva vida. Com t’he dit, mai li podré
tornar a l’esport tot el que ell m’ha donat.

Concerts de Nadal 2015
de l’Escola l’Olivera

