
L’Olivera 
Temps del Migdia 

Confiança, canvi, col·laboració, responsabilitat, 

cooperació, consciència de grup, empatia, autonomia, 

capacitat, valors, convivència, espai i entorn adequat, 

participació, coneixement, educació, hort, benestar, 

fun activities, educació alimentària, menú saludables, 

proximitat, ECO... 

Proposem un menjador sostenible, de proximitat, 

amb productes de temporada, ecològics i locals, i 

promovem una dieta equilibrada i de compromís 

amb el medi ambient i l’agroecologia.  

Entenem l’àpat com un fet social, relaxat i saludable 

a on l’autonomia i la participació dels infants és 

clau.  És per això que acompanyem i generem els 

espais adequats per tal que siguin els mateixos 

infants els que puguin desenvolupar les seves 

capacitats (autoservei dels aliments amb pautes i 

coneixement, tasques de cooperació i convivència…) 

i per tant esdevinguin protagonistes del seu àpat.  

Treballem amb Consell d’Infants i donem veu a les 

seves propostes. 

Aportem recursos, coneixements i aprenentatges en 

el lleure educatiu a partir de fomentar una proposta 

lúdica i diversa que promou la convivència, la 

inclusió i les relacions igualitàries i coeducatives  

així com la transformació d’espais.  

Fomentem l’activitat i la consciència col·lectiva, el 

treball de valors i emocions i el respecte així com 

generem esperit identitari del grup tot potenciant 

els interessos dels mateixos infants a través de la 

participació progressiva. Partim de la seva veu i els 

interessos  per dinamitzar i acompanyar les 

propostes de jocs, activitats, esport saludable, etc. A 

través de diferents eines de comunicació i recull 

d’iniciatives (bústia de suggeriments, caixa 

d'emocions, mural de propostes...), els educadors i 

educadores desenvolupem i acompanyem als 

infants en el seu moment més lúdic. Sempre 

fomentant la participació i implicació del nen/a.  

Acompanyar als infants mitjançant el lleure educatiu i l’educació alimentària. Els eixos transversals de la 

nostra acció educativa es fonamenten en la igualtat de gènere, la inclusió, al convivència, l’autonomia, la 

participació i la sostenibilitat entre d’altres. Ho fem des de la mirada i implicació emocional. Som 

educadors i educadores, amb intencionalitat.   

Activitats 
Extraescolars 

Les activitats com a oportunitat de viure i participar 

de l’entorn mitjançant les entitats locals. 

Entenem les activitats extraescolars com una eina 

pel de l’infant mitjançant una 

proposta variada i multidisciplinària. 

associant-nos amb entitats 

especialitzades. 

la proposta garanteix itineraris de 

continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa 

escolar. 

fem una aposta per una proposta 

àmplia en tots els àmbits (esports, idiomes, 

creativitat, cultural...). 

seguiment d’una coordinació 

estructural i tècnica per alinear la proposta amb 

la línia pedagògica del centre. 

Casals  Colonies 

Un fil conductor ens submergeix en un  a  

través de 

L’infant viurà experiències úniques.  

Evolució del format generant 

. Disseny d’activitats que es 

desenvolupen dins l’entorn escolar i pels voltants 

més propers, activitats vinculades a 6 blocs 

d’àmbits diferents i amb un fil conductor de 

referència.  

 activitats emmarcades en l’aventura, la 

natura i l’esport. És una etapa on apareixen 

, i s’aposta per fer-les al 

. 

Últim esglaó en l’escala d’autonomia. 

Evolució de la proposta Res t’atura. Crearem 

 i donar accés a experiències 

úniques per als últims anys de primària a l’escola. 

Aquesta proposta es duu a terme a través de 

processos participatius amb els infants! 

i 

Un ventall ampli basat en diferents àrees: 

 Handbol, vòlei, karate, ciclisme.... 

 Artístics, cuina, circ... 

 

De la mà 

del teixit associatiu municipal. Conjuntament amb 6 

entitats del municipi, desenvoluparem un ventall 

d’esports com handbol, karate, voleibol, tennis 

taula, bàsquet i BTT.  

Un espai idoni per la convivència, l’autonomia i la 

generació de vincles emocionals entre el grup de 

nens/es i també amb els seus monitors/es.   

4t a 6è: Tres torns de colònies on l’aventura es l’eix 

atractiu de la proposta. Un entorn natural i únic que 

farà de l’estada quelcom inoblidable! 

2n i 3r: Tres propostes diferents pensades perquè 

l’experiència sigui única. Ambients i espais únics on 

generar emocions!  

P5 i 1r: Propostes de 2 o 3 nits on l’entorn es màgic 

i adaptat a les seves necessitats! 

Colònies Multiesportives 2n a 6è: De la mà del 

teixit associatiu municipal, durant 6 dies es 

practicaran rotatòriament les activitats esportives 

d’handbol, karate, bàsquet i voleibol. Un dels dies 

es destinarà a fer una ruta de BTT.  

Coordinació de Paidos al centre cada dia per qualsevol qüestió referent amb els nostres serveis. 

Horari d’atenció: Dilluns a divendres matins de 9 a 9.30h i tardes de 16 a 16.30h.  

606.144.967 

paidosolivera@fundesplai.org 

Al web www.paidos.cat, trobareu tota la informació dels serveis a l’escola, així com continguts d’interès 

per tots els participants de les activitats que desenvolupem. 

https://www.instagram.com/

paidos@fundesplai.org 

www.paidos.cat 

@paidoscat 

https://www.facebook.com/paidosfundesplai/ 
Sant Bartomeu,1 

08172 Sant Cugat del Valles 
Tel 93-684,75,42 

Paidos  Fundesplai 

Contacte 
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