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Sempre he pensat que cada llibre que ha passat per les meves mans, ha estat
una aventura que m’ha permès viure altres vides, fantàstiques i diferents a la
meva.
Tenim la sort d’estar envoltats de gent que vol compartir les seves vides amb
nosaltres, és per això que a cada barri, a cada escola, a cada biblioteca que
tenim a prop sempre es fan i se celebren actes que estimulen la lectura.
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I també tornen els jocs florals, que cada any celebrem al nostre institut. En
aquesta celebració es participa no només amb l’escriptura sinó amb arts plàstiques. Tot i així nosaltres, els pares, també som convocats a participar-hi, com
cada any, posant-hi aquells sentiments, emocions o fins i tot aquells somnis,
amb quatre lletres.
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A més, com he dit abans hi ha molta activitat divertida prop nostre; sense anar
més lluny al Poble-sec es farà un cercallibres, que consisteix a fer unes activitats lúdiques a la vegada que es poden intercanviar llibres que ja hem llegit i
poder triar-ne d’altres.

Activitats al barri.

8

Des de casa és important que els nois i noies visquin com els pares llegeixen
sigui el que sigui, un diari, un llibre electrònic, una novel·la, etc. Un estímul per
començar aquest hàbit tant necessari.
Tot torna de nou. Ja arriba una altra vegada el mes de l’amor i la lectura: Sant
Jordi figura emblemàtica per a nosaltres, ens permet tenir una excusa per poder regalar flors i llibres.

També a la biblioteca Francesc Candel hi haurà una exposició de còmics, i d’altres activitats als diferents barris al voltant nostre.
Llenceu-vos a l’aventura i comenceu un altre llibre...

Activitats extraescolars

Trobareu tots
els butlletins i
altres informacions al
WEB
de l' institut

Voleu estar informats de tot el que fem des de l’ AMPA?
Envieu-nos un correu a ampa25ena@gmail.com amb la vostra adreça electrònica
i us afegirem a les llistes de distribució
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TALLER –Taula rodona per a famílies 2n Batxillerat
RESUM DEL TALLER-taula rodona: “Ja som a 2n de Batxillerat, i ara què?”
Del 24 de gener de 2017
Aquest taller-taula rodona s’ha preparat i adreçat a famílies amb fills/es de segon de Batxillerat, per donar la informació necessària en un moment decisiu i per resoldre els dubtes que es puguin tenir..
Una trobada informal per parlar de les passes a seguir, des de la preinscripció a la selectivitat, fins a la matricula a
la universitat, així com altres possibilitats a tenir en compte com poden ser els graus superiors.


Informació necessària per donar suport i els passos a seguir fins arribar a la universitat o graus superiors de
formació professional.



PAU, nota de tall, prova específica, modalitat, ponderació,...aclarir el significat de cada una d’ aquestes
paraules.

XERRADES
RESUM DE LA XERRADA: “Acompanyem els nostres fills i filles a decidir el seu futur”
Del 7 de febrer de 2017
A càrrec d’Aina Flores Hidalgo, formadora, orientadora professional Educaweb.
En acabar l’ESO, es plantegen als pares, mares i als alumnes una sèrie de dubtes de cara al seu futur: Continuar
estudiant? Formació Professional? Batxillerat? Quin? Per a què? Anar al món del treball? I si no es té el títol d’ESO, es pot fer alguna cosa? Les possibilitats de formació post obligatòria són variades.
El coneixement de les diferents opcions ens ajudarà a decidir la més convenient per als nostres fills i filles.






El més important és acompanyar per ajudar en la decisió.
Res d'improvisar, construir a partir d’ un pla d’acció.
Cap a on anar ? ―► serà l’objectiu.
Començar per un projecte professional i modelar-lo.
Conèixer el ventall de camins que serviran per a la tria.

Procés de decisió
Com sóc? Personalitat, auto coneixement.
Habilitats i competències. Què sé fer bé?.
Valors ocupacionals.
Què és important per a mi?.
Interessos professionals. Què m’agrada?.

www.educaweb.cat www.questudio.cat www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals www.educaweb.cat/contiguts/laborals
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA
Consell Escolar núm. 1 (dilluns 19 de desembre 2016)
El Consell Escolar és l'òrgan de representació de tots els sectors que conformen un institut i pren les
decisions per a l'organització i la gestió del centre.
En formen part per dret: la direcció del centre que esdevé president o presidenta, el o la cap d'estudis i
el secretari o la secretària del centre.
Els sectors amb representació són: alumnat (tres representants), professorat (sis representants), famílies d'alumnes (tres representants) i personal d'administració i serveis (un representant PAS).
També en formen part per assignació: un o una representant de l'Ajuntament de Barcelona i un o una
representant de l' AMPA.
Els dies 29 i 30 de novembre de 2016 es van realitzar les votacions en cadascuna de les meses electorals per a l'elecció de representants.
El procés de renovació de la meitat de consellers i conselleres va finalitzar el dimecres dia 21 de desembre de 2016, en la sessió de constitució del Consell Escolar renovat de l' Institut XXV Olimpíada.
Per part dels pares i mares s’han renovat dos dels tres representants, i han estat escollits Montse López Puertas amb 20 vots i Josep Joaquim Castaño Salvadó amb 19.
Per part de l’alumnat han estat escollits Alekos Ospina Gómez i Krishna Misas Paudel. Per tal d'evitar
buits de representació de l'alumnat, el candidat i la candidata 3r i 4t més votat són convocats com a
oients.
Tot i que la participació de les famílies ha augmentat respecte a altres anys, des de l’ AMPA considerem que continua sent molt baixa i que cal una major implicació de les famílies dins del centre. L’índex
de participació en les votacions del sector pares i mares d’alumnes ha estat del 3,4%, (61 vots)

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA
L’Assemblea General de mares i pares d’aquest curs 2016-2017, es va fer el passat 1 de desembre, una
bona ocasió per fer una trobada, poder intercanviar opinions tots plegats i recollir també tots els suggeriments.
L’assistència és molt important per col·laborar en el bon funcionament del centre, i esperem la implicació de pares i mares per mantenir la qualitat educativa del centre.
Es van tractar els punts següents:
1- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
Podeu veure l’acta anterior a la web.
2- Exposició i aprovació del balanç econòmic
del curs 2015-16.
3– Renovació de la Junta.
4- Informacions diverses.
5- Torn obert de paraules.
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COMPRA-VENDA DE LLIBRES COMPRA-VENDA
DE LLIBRES
COMPRA-VENDA DE LLIBRES

El fenomen de la socialització/reutilització de llibres no és nou. Els germans grans sempre han passat
els llibres que es podien aprofitar als germans petits, veïns o amics. Aquestes practiques de caràcter individual eren, i encara ho són habituals.
El fet d’incorporar la voluntat de socialitzar/reutilitzar els llibres als centres educatius suposa obligatòriament un seguiment:
-És imprescindible canviar els perjudicis que sovint van associats a la reutilització.
-El professorat ha de ser conscient que els llibres esdevenen un recurs compartit i que no s’haurien
de guixar.
- La reutilització esdevé una opció de centre i, per tant, sense ser una obligació, s’ha de normalitzar per
a tot l‘alumnat, tant per a aquest temps de crisi com per al desenvolupament sostenible.
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COMPRA-VENDA DE LLIBRES COMPRA-VENDA
DE LLIBRES
COMPRA-VENDA DE LLIBRES
Des de l’ AMPA oferim el servei de la compra-venda de llibres usats i que serviran per al proper curs,
d’una manera totalment voluntària i altruista. Aquest sistema permet un gran estalvi a les famílies.
Cada final de curs, el professorat notifica a l’AMPA la relació de llibres per al proper curs, i quins
caldrà substituir, o sigui comprar com a nous a l’editorial/botiga. L’alumnat només ha de comprar els llibres o quadernet on cal escriure, o d’un sol ús.
Les famílies més reutilitzadores que han posat els seus llibres a la venda tenen accés abans a la
compravenda.
Els socis tindran millor preu a l’hora de comprar els llibres de 2a mà per al proper curs, i per als llibres nous un 15% de descompte alumnes de l’ ESO i un 5% alumnes de Batxillerat, presentant el rebut
de pagament de la quota de soci de l’ AMPA.
Els llibres usats han d’estar en bon estat.
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Viatge a Itàlia de 2n de Batxillerat
Viatge final d’etapa de 2n Batxillerat a Itàlia del 25 a 31 de gener:
VERONA, VENÈCIA, PÀDUA, FLORÈNCIA, SAN GIMIGNANO, SIENA

En arribar a 2n de Batxillerat es fa el viatge de final d’etapa, que servirà per descobrir un país diferent al
nostre, la seva cultura, gastronomia, tradicions, paisatges. Es compartirà l’experiència de viatjar, conviure
junts amb companys i professors i es recordarà per sempre.
“Experiència recomanable. Et permet compartir estones amb
els companys amb els quals no et relaciones normalment i
culturalment ha estat impressionant.” Lidia Espartero

“Al viatge ens vam unir tots
més i he arribat a fer amics
nous.” Júlia Tutusaus

“Un viatge inoblidable i
que tornaria a repetir
tots els anys, sense
canviar res.” Estefania
Sánchez

“Viatge culturalment molt maco i que
permet conèixer millor els companys
fora les aules” Ernest Espartero

“Ha estat una
experiència única
per conèixer llocs
nous i noves persones.” Paula
Avila
“Cultura,
amistat i
diversió tot
junt.”
Luna
Rodríguez
Volem tornar agrair una vegada més la voluntat, dedicació i cura del professorat que els heu acompanyat:
Anna Riembau, Vicenç Barrachina, Joan Colldeforns i Roberto Benito.
La vostra implicació i eficàcia fa que es pugui continuar organitzant aquesta sortida. Moltes gràcies!
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Què fem aquest curs a l’AMPA?


Xerrades- formatives, tant per a les famílies com per a l’alumnat.



Col·laboració en el “Premi al millor lector”, organitzat per la biblioteca del centre.



Col·laboració en activitats del centre: vernissatges (al final de cada trimestre).



Reunions mensuals el primer dimarts de cada mes, a les 17,30 h.



Edició de dos butlletins informatius per curs.



Subvencions a sortides i viatges: Port Aventura, viatges de fi d’etapa.



Subvenció als Jocs Florals de Sant Jordi.



Orla gratuïta per a l’alumnat de 4t d’ ESO i de 2n de Batxillerat.

TARDA D’ARTS

La Tarda d’Arts vol ser una mostra trimestral de les possibilitats de creació d’estudiants d’Arts Plàstiques, Imatge i
Disseny. També s’hi ha anat incorporant la música, les joies, la tecnologia, biologia, química i el teatre.
Des del 2009 es porta a terme a l' institut la “Tarda d’arts”, activitat que s’ha consolidat i es du a terme al final de cada
trimestre i que s’inaugura amb un vernissatge. Cada curs, alumnes de l' institut exposen la seva obra a tothom qui
vulgui assistir-hi.
El programa d’aquesta XIX edició de la Tarda d’arts amb alumnes del XXV Olimpíada ha constat d’una mostra de
treballs de l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat plàstic a partir del desenvolupament creatiu de diferents temes, tècniques,
experiències i la realització de diferents propostes artístiques.
Per part de l’alumnat de l’ ESO hem pogut gaudir de diferents tècniques pictòriques, tecnològiques i científiques.
I finalment els alumnes de Batxillerat escènic, ens han delectat amb espectacles de música, teatre i dansa.
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ACTIVITATS AL BARRI
Caixa Forum: Art i cinema. 120 anys d’intercanvis Fins al 26 de Març
Aquesta exposició la trobareu
a l CaixaForum
Lloc i adreça:
Caixa Forum
Centre Social i Cultural
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934768600 Fax 934768635
Horari:
De dilluns a diumenge de 10 a 20 h.

VISITA GRATUÏTA per a tots els
clients “La Caixa”

L'exposició "Art i cinema. 120 anys d'intercanvis" parla principalment sobre el deute del cinema amb la resta de les arts i, inversament, sobre la inspiració que el cinema
ha significat per totes les arts visuals. Les obres que es presenten són una selecció
realitzada entre les riques col·leccions de la Cinémathèque française, complementada
per una sèrie de peces procedents de col·leccions espanyoles i franceses. Aquesta
mostra s'articula entorn de dos eixos principals: per un costat el diàleg entre artistes
de les avantguardes històriques i cineastes, seguint un sentit cronològic fins els nostres dies. La mostra juga relacionant Monet amb els Lumière, Dalí amb Hitchcock, Buñuel amb Magritte, Chaplin amb Picabia, o Godard amb Klein.

Activitats extraescolars del curs 2016-2017
ACTIVITATS ESPORTIVES
Iniciació a les tècniques en les diferents disciplines.
AIKIDO INFANTIL, CADET, JUVENIL i JUNIOR: Dilluns de 17.15 a 18.45 h.
Monitor: Alfred Cano Rivas.
BÀSQUET CADET: Dilluns de 17.15 a 18.15 h.- Dimecres de 16.30 a 17.30 h.

Properes actuacions
de l’ AMPA al Centre

BÀSQUET JUVENIL:Dilluns de 18.15 a 19.15 h.- Dimecres de 17.30 a 18.30 h.
Monitor: Miguel López.



Sortida de 4t d’ ESO a
Astúries



Jocs Florals Sant Jordi
XXV-2017



Vernissatge a la Tarda
d’Arts



Xerrades 2n trimestre

FUTBOL INFANTIL: Dimarts de 17.15 a 18.15 h.- Dijous de 16.30 a 17.30 h.
FUTBOL CADET:

Dimarts de 18.15 a 19.15 h.- Dijous de 17.30 a 18.30 h.

Monitor: Àlex Ruiz i Gonzalo Marin.
VOLEIBOL CADET: Dilluns de 17.15 a 18.15 h.- Dimecres de 16.30 a 17.30 h.
VOLEIBOL JUVENIL:Dilluns de 18.15 a 19.15 h.- Dimecres de 17.30 a 18.30 h.
Monitora: Marta Domènech Aisa i Maria Coll.
Dinamitzador d’Activitats Esportives: Ernest Espartero

ACTIVITATS CULTURALS
GUITARRA: Dimecres de 16.30 a 18 h.

Professor: Miquel Cubero Benet.

COMERCIAL DANCE: Dimecres de 17 a 18,30 h. Professor: Sebas Gallego

Equip de redacció:
AMPA Institut XXV Olimpíada
Disseny:
Pilà Freixanet
Hi col-labora
INSTITUT XXV OLIMPÍADA

Envieu-nos les vostres cartes, suggeriments, idees, queixes, etc. a :
ampa25ena@gmail.com
També podeu assistir a les reunions que fem el primer dimarts de cada mes
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