12/2018
Bon Nadal
i Feliç Any 2019

En aquest número de la revista llegireu un munt de notícies sobre la nostra escola: un taller
de robòtica, la Festa del Bricolatge, la Bicicletada Escolar, la xerrada sobre matemàtiques
manipulatives, l’escola de pares i mares... us desitgem a tots i totes una molt bona entrada
d’any 2019 i un futur ple de pau, respecte i esperança!
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.cat

2.

Construïm entre tots i totes
una escola millor
Nou èxit de la Festa del Bricolatge
El passat dia 10 de novembre un grup de pares, mares, mestres i alumnes van participar a la Festa del Bricolatge de
l’Olivera. Durant tota la jornada es van dur a terme tota mena d’actuacions per continuar millorant els patis i diferents
espais de la nostra escola. Un circuit de cotxes pintat al terra, una muntanya de pneumàtics de colors, arreglar i millorar
les cuinetes... Un munt de feina feta de la qual tots els alumnes de l’escola ara ja en poden gaudir. Moltes gràcies a les
persones que ho han fet possible!

Participem a la “Missió Apilo XII”
Aquest curs l’Olivera torna a participar a la “Missió Apilo
XII” per contribuir a fer un món més net i sostenible. Per
això us demanem que tothom reculli les piles esgotades de
casa seva –normals, de botó, bateries de mòbil, de tauleta,
d’ordinador...- i les porti a reciclar a l’escola. Amb l’ajuda de
tothom, podrem localitzar, recollir i enviar totes les piles al
Planeta Reciclatge. I a més… guanyar el concurs i obtenir
premis per a l’escola! Són moltes escoles que participen
en aquesta iniciativa… T’hi engresques? Pots trobar més
informació a www.apilo.cat.

3.

Coneixem els animals
dels continents
Els alumnes de 1er fan una exposició
Al principi de curs, els nens i nenes de 1er vam escollir el
nom de la classe. Donat que van sortir els noms d’estrelles i
cavallets de mar vam començar a investigar més sobre els
animals de les nostres classes i els que viuen en el nostre

món. I ara després de molt treball hem pogut conèixer els
animals dels diferents continents fent un treball cooperatiu
entre tots i totes!

Aquest curs a tallers fem robòtica!
Els alumnes de la comunitat dels grans estem treballant
amb uns robots que es diuen DASH & DOT!
És un robot que funciona connectat a la tauleta a través
de diferents aplicacions: una és per configurar-lo (posar-li
nom, color, llums...), una altra és per fer circuits (moure’l) i
una altra per donar-li ordres tipus Scratch.
El DASH té un company que es diu Dot, que depèn de
com el moguis el DASH fa un moviment o un altre.
També te uns complements que serveixen per
transformar-lo en músic (pot tocar el xilofon), transportar
coses, subjectar el telèfon...
A nosaltres ens està agradant moltíssim ja que ens fa
pensar, cooperar i sobretot ens diverteix!
Rita i Abril (alumnes de sisè)

4.

Impulsem la música a l’Olivera
Enguany tan mestres com alumnes de la comunitat de
petits ens hem posat les piles amb la música! La què? Sí, sí!
La MÚSICA! Que encara que estigui una mica amagada als
informes, la música és molt important a la nostra escola!
Estem treballant amb el projecte REMIS (Recerca en
Educació Musical i Interacció Social), un projecte que
sorgeix del grup de recerca de Música i Educació GRUMED
de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració
amb el Conservatori de Música Victòria dels Àngels de Sant
Cugat del Vallès.
Cada setmana, la Marta, una mestra de música de l’Escola
Municipal de Música, ens proposa unes activitats molt ben
planificades i estudiades pels alumnes de P5 i la nostra

mestra de música, la Rosa, s’encarrega d’adaptar totes
les sessions de P3 i P4 a aquesta proposta metodològica.
Aquestes propostes ens fan ballar i representar músiques
molt boniques de compositors molt importants, ens ajuden
a identificar i entendre l’entorn sonor en què vivim i fins i
tot, ens permet convertir-nos en músics. I creem les nostres
pròpies composicions!
Però no us penseu que estan soles! El projecte inclou
un curs de formació per a tots i totes les mestres de la
comunitat d’infantil (i fins i tot algunes valentes de la
comunitat de mitjans) fet que facilita que els docents
puguem treballar en equip i coordinar-nos per cuidar la
música i mantenir-la ben viva a l’escola.

5.

Nou conveni OMET-AFA l’Olivera
per a gestionar les extra-escolars esportives
Durant aquest curs es firmarà un nou conveni entre
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’AFA l’Olivera per tal
d’assumir la gestió directa de les extra-escolars esportives
que es duen a terme a l’escola a través de la fundació
Paidos-Fundesplai. Aquest conveni s’ha consensuat amb
totes les escoles a través de la coordinadora d’AMPES de
Sant Cugat i les aportacions de les empreses del lleure.
Des de fa uns anys, aquesta gestió ja s’estava fent des de
la coordinació d’extra-escolars de l’escola per tal de garantir
la qualitat del servei i per tant no hi haurà diferència amb
el que s’està fent avui a nivell d’activitats i preus. Tot i això,
la coordinació i gestió directa dels monitors d’aquestes
extra-escolars millorarà els projectes pedagògics i esportius
d’aquestes activitats i simplificarà la comunicació entre
totes les parts implicades.
Mentrestant, l’OMET seguirà funcionant com fins ara
amb la gestió dels coordinadors a nivell de municipi i les
competicions esportives a nivell local.

El nou decret de menjador
Des de fa uns anys s’està intentant reformar el marc
legislatiu que regula els menjadors a les escoles i que data
del 1996. Fa un mesos el departament ens va fer arribar
un esborrany on s’establia com a única via de contractació
d’aquest servei a través de concurs públic, al·legant que hi
estaven obligats per una directiva europea.
Des de l’AFA de l’Olivera ens hem posicionat sempre en
contra d’aquesta única via de contractació pel risc que
l’adjudicació pública del servei vagi en detriment de la
qualitat i l’atenció que mereixen els nostres fills i filles. A
més a més, hem col·laborat amb la FAPAC per tal de
tombar aquest decret i fins i tot, fa unes setmanes vam
donar suport a una esmena que es manifestava en contra
del decret i que es va aprovar al ple de l’Ajuntament amb
el suport de tots els partits polítics.
Finalment, el departament ha decidit allargar el període
d’al·legacions i esmenes fins al curs 2020-2021.
Com a AFA, de l’Olivera seguirem negociant i lluitant
per millorar el servei i qualitat del servei de menjador de
l’escola amb el millor preu possible!

6.

Laura López i Paula López, representants
de les famílies al consell escolar
El 26 de novembre es van celebrar eleccions per renovar la
meitat dels membres del Consell Escolar. Els pares i mares
de l’escola van votar que les representants de les famílies en
aquest Consell siguin la Laura López (mare del Guillem i la
Mariona Gefaell de 1r A i P4B) i la Paula López (mare del Joan
i la Blanca Marí de 5èA i 2n B).
Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el
govern dels centres educatius i té, entre les seves funcions
principals, l’aprovació, el seguiment i avaluació dels projectes
que desenvolupen l’activitat educativa del centre. Aquí és on
es comparteixen moltes de les decisions i propostes que es
duen a terme per la comunitat educativa. El Consell Escolar

a la nostra escola el componen l’equip directiu, 5 mestres de
l’escola, 4 representants de pares i mares, 1 representant de
l’AFA, 1 del personal d’administració i serveis i un representant
de l’Ajuntament
Com hi podem participar?
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.

El català és fàcil!

Taller “aprenem català”
per a pares i mares
Com cada any l’Olivera ofereix el taller gratuït “Aprenem
català” adreçat a pares i mares. Es fa tots els dilluns de 15
a 16:15 hores a l’escola, entre el 22 d’octubre d’enguany i el
27 de maig de 2019. 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 per participar-hi cal omplir una inscripció que
trobareu a consergeria.

Vols participar
a la revista de l’escola?

Save
the date!

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

Reserveu-vos les agendes per les principals festes i activitats
escolars que l’Olivera celebrarà al llarg d’aquest curs:
– 1 març: Rua de Carnaval pel barri de Volpelleres
– 8 – 12 abril: Setmana de la Ciència
– 12 maig: Festa de la Primavera
– 14 juny: Festa de fi de curs + sopar

7.

Els alumnes de 5è i 6è participen
a la pedalada escolar
Van fer un recorregut d’uns 10 quilòmetres pels
carrers i els parcs de Sant Cugat
L’Olivera va ser present el passat 30 d’octubre a la primera edició de la Pedala Escolar de Sant Cugat. Aquesta activitat, que
forma part dels actes del programa “Sant Cugat Ciutat Europea de l’Esport 2018”, va reunir uns 525 nenes i nenes de 5è i
6è de primària de set escoles del municipi: Pi d’en Xandri, Collserola, Gerbert d’Orlhac, Joan Maragall, Pins del Vallès, l’Olivera
i Turó de Can Mates.
L’objectiu d’aquesta iniciativa (coorganitzada per l’Ajuntament i el Seminari de Mestres d’Educació Física de Sant Cugat, i
també amb la col·laboració de la Unió Ciclista Sant Cugat) era impulsar la pràctica esportiva i els bons hàbits de salut dels
participants, fomentar la relació social entre els alumnes de les diferents escoles i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà
de transport sostenible, saludable i sense emissions de gasos contaminants. La bicicleta és un vehicle còmode, sa i net!

Millorar la mobilitat sostenible,
repte del consell d’infants
Els infants també tenen molt a dir a la ciutat on viuen. Per això
les 17 escoles de Sant Cugat –entre les quals hi ha l’Oliveraformen part del Consell d’Infants, un òrgan participatiu que
serveix per proposar actuacions de millora a la nostra ciutat.
Aquest curs 2018-2019 el Consell d’Infants està integrat
per 36 nens i nenes (tots de 5è i 6è de primària) i ha rebut
l’encàrrec de tractar i proposar accions per promoure la mobilitat

sostenible a Sant Cugat. Concretament, s’ha encomanat als
infants que pensin com millorar la convivència entre vehicles
i vianants arran de l’increment de l’ús de la bicicleta i el patinet
elèctric. Durant tot aquest curs el Consell dels Infants treballarà,
amb l’ajuda de tècnics de mobilitat de l’Ajuntament, quines
propostes es podrien dur a terme en aquest àmbit.

8.

Ja està en marxa
l’escola de pares i mares
El passat 13 de novembre , de la mà de l’Anna Ramis,
vam inaugurar l’escola de pares i mares d’aquest curs.
La xerrada que portava per títol Disciplina positiva: Com
educar amorosament sense perdre l’autoritat? va ser tot un
èxit. Cal destacar la gran participació amb una assistència de
més de 70 famílies.
L’objectiu de la ponent era ajudar a la reflexió de la nostra
tasca com a pares i mares i oferir-nos eines per a l’acompanyament en l’educació dels nostres fills i filles.
Una mare ha compartit amb nosaltres les seves reflexions
després de la xerrada:
“Què m’emporto? M’emporto la confirmació que ser pares
és una tasca dura per la que no tenim formació i encara
tenim molt per aprendre. La clau està en la paciència,
l’anticipació i l’estima. També, que és molt millor actuar des
de la paciència i des de la tranquil·litat, que no pas des de
l’enfrontament, per poder donar opcions als nens a l’hora de

posar límits. És necessari tenir molta i molta paciència, però
també força creativitat per poder posar els límits de forma
respectuosa i positiva”.

El Marc de 5è A, protagonista
d’un documental de TV3
El 16 d’octubre el programa “Sense Ficció” de TV3 va
emetre “Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)”, un
documental sobre l’autisme que tenia com a protagonista
un alumne de l’Olivera: el Marc Montserrat de 5è A.
Algunes de les imatges mostraven el Marc en l’entorn de
l’escola i dels seus amics de classe.
Gràcies al Marc i a la seva família moltes persones han
pogut conèixer la realitat de l’autisme a Catalunya. De fet, el
documental va ser líder d’audiència en la seva franja amb
un 14.9% de quota i 371.000 espectadors.
Qui no hagi vist “Peixos d’aigua dolça (en aigua salada)” pot
visualitzar-lo a través del portal TV3 a la Carta.

9.

Aprenem matemàtiques
amb les mans
L’escola va acollir el 13 de desembre una xerrada sobre
les matemàtiques manipulatives
Com en l’edició anterior, la Lara va arribar carregada de
material, d’entusiasme i de bon humor, amb la intenció
d’alleugerir a les famílies del neguit de no estar preparats
per ajudar i acompanyar als nostres fills i filles des de
la perspectiva de l’aprenentatge manipulatiu de les
matemàtiques.
Va aconseguir emocionar-nos amb la seva visió de les
matemàtiques. I, fins i tot, va aconseguir que molts de
nosaltres, entenguéssim que era allò del mínim comú
múltiple que ens van intentar ensenyar ja fa uns quants anys.
Des de l’inici ens va transmetre que els nens i les nenes no
han d’aprendre des de la definició, ja que tot el que entra per
la memòria si no es fa servir desapareix. Per a que perduri,
cal que els coneixements entrin des de l’emoció o des de la
comprensió: “tothom es mereix entendre el que fa”.
Qui no va poder assistir o qui necessiti refrescar la xerrada
del curs passat pot visitar la web aprenentamblesmans.cat.
A l’espai pedagògic i al seu blog podreu trobar materials,
propostes i reflexions per cuidar el món matemàtic des de
casa.
A partir d’ara sabrem calcular de manera manipulativa l’arrel
quadrada de 196. I sí... les taules de multiplicar s’han de
memoritzar!

Materials útils per aprendre matemàtiques:
Educació infantil:
• “Doña Eremita sobre ruedas” o “La zebre Camila” són
contes que treballen la noció de quantitat.
• Jocs: La carrera de tortugues o El Frutal.
Educació primària:
• “Spookies” “El código secreto” de HABA CI CM
per agilitzar càlcul.
• Desafio naturaleza: Joc de carta i de batalla
per treballar la mesura.
• Jocs de lògica: Chocolate fix (CM i CS)
Quarto (CM i CS) Fantasma Blitz (CI)
• Fer mapes de la casa i amagar coses per treballar
representacions de l’espai.
• Jocs de construcció: Cubissimo Kapla
• Videos a aprenemamblesmans.com explicatius de les
multiplicacions amb base 10 i el pas a l’abstracció.
• Geometria plana: Ubongo
• Miniland

10.

Celebrem el nadal amb Mr. Scrooge
Alumnes de 5è i 6è de l’Olivera participen, un any més,
a l’espectacle “Scrooge, fem un musical per Nadal”. Es
tracta de la versió musical del conegut conte nadalenc
de Charles Dickens, que ha estat revisada per incloure
alumnes d’escoles de primària i centres de secundària i
que també compta amb l’ajuda del Cor Infantil Sant Cugat.
Durant tot aquest trimestre alumnes de l’Olivera han
estat preparant-se per cantar en aquest musical que
es representa al Teatre-Auditori Sant Cugat. Una gran
experiència per gaudir i aprendre de la música!

96 alumnes de l’Olivera corren el Cros
Com és habitual, l’Olivera ha estat una de les escoles de
Sant Cugat amb més participació al Cros: un total de 96
alumnes van córrer en aquesta cursa, que va tenir lloc al
Parc de la Pollancreda el passat 11 de novembre.
Enguany el Cros Ciutat de Sant Cugat ha celebrat 20
anys. Durant dues dècades aquesta multitudinària cita
esportiva ha anat guanyant participants, en bona mesura
gràcies a la implicació de les escoles del municipi i dels
clubs esportius. En aquestes 20 edicions ha aconseguit
una participació de pràcticament 55.000 atletes!

L’Olivera, escenari del
Quinto de Nadal de Volpelleres
Aquest divendres 21 de desembre, de 18 a 21 hores,
el gimnàs de la nostra escola acollirà la primera edició
del Quinto de Nadal de Volpelleres. No us perdeu una
divertidíssima activitat familiar que té com a protagonista
aquest tradicional joc nadalenc. A més a més, tothom qui
ho vulgui podrà participar en una campanya solidària a
favor de la Creu Roja portant una joguina nova, no bèl·lica
i no sexista. Aquesta activitat forma part del programa
de Nadal que l’Associació de Veïns de Volpelleres ha
organitzat al barri (a la contraportada d’aquesta revista
trobareu la resta d’activitats d’aquest programa). Fem
barri a través de l’escola!

11.

Construïm
jocs gegants al pati
El pati de l’escola és l’espai de lleure principal al que tenen
accés els infants durant la jornada escolar, un espai de
joc, de moviment, de relacions socials, de descobriments,
experiments i d’aprenentatges.
En els últims anys des de l’escola, l’AFA i Paidos ja
s’està treballant perquè els nostres patis es converteixin
en veritables entorns de joc, salut, benestar i natura on
els infants disposin de múltiples oportunitats de
desenvolupament i aprenentatge.
El pati és l’espai on hi juguen, on fan amics i construeixen
noves relacions socials. És, en definitiva, també un espai de
lleure educatiu que cal aprofitar. I, sota aquesta premisa, des
de Paidos engeguem aquest curs un nou projecte amb els

alumnes de 6è que durem a terme en el temps de migdia.
La proposta és construir JOCS GEGANTS PEL PATI.
Aquest primer trimestre els monitors/es i els infants de
6è que voluntàriament han volgut participar del projecte,
han recollit les idees i en assemblea oberta han decidit les
propostes concretes que desenvoluparan: un mikado, tres en
ratlla, enredos, damas, diana amb frisbee, memory, que no
caigui la bola.
Ja ens hem posat a la feina començant a construir el
mikado, i a partir de gener ens hi posem amb la resta.
Aquest és un projecte que ens engresca molt i que el farem
amb les nostres mans, caldrà doncs arremangar-nos i
construir allò que haguem somiat entre tots!

