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Trobareu tots els  

butlletins  i altres  

informacions al  

WEB  

de l’institut                                                                                                                                  

 

Benvolgudes famílies, 
 

Quan acaba el curs acostuma ha haver-hi canvis. No em refereixo a les famoses 

retallades, ni al caos que hi ha amb les matrícules, ni als canvis d’horaris, que a 

aquestes alçades encara estan per definir, parlo dels canvis que viuen els nos-

tres fills i filles, els que acaben una etapa acadèmica o els que acaben un curs, 

també dels canvis que hi ha per part del professorat que marxa, i també dels 

canvis que hi ha a l’AMPA. 

Els qui formem la junta de l’AMPA anem a remolc dels nostres fills i filles, per 

això, el nostre pas per l’institut té data de caducitat. Som un grup de mares i pa-

res, nombrós i força estable, que fa un temps que treballem coordinadament, des 

del diàleg, la constància i la dedicació. Actualment aquest grup s’ha incrementat 

amb nous membres, que han aportat aire fresc i nous punts de vista. 

Aquest curs que finalitza marxem quatre mares i cadascuna de nosaltres deixem 

un buit que omplirà una altra persona. Una de les mares que marxa, ens ha en-

dolcit amb els seus carquinyolis i ens ha sorprès amb la seva personalitat; cami-

na sempre al costat del seu fill, o una mica darrere d'ell, però amb seguretat i 

sense perdre de vista el seu horitzó particular. L'altra, conciliadora i tranquil·la, 

ens ha sabut transmetre la serenitat i l'objectivitat de les persones que s'escolten 

la vida i n’aprenen. L'altra ha estat la "defensora del poble" que necessita qualse-

vol AMPA, la figura de la mare comprensiva i justificadora que ens apropa a l'a-

dolescent, a qualsevol adolescent, perquè de vegades, tot i tenir-los a casa, es-

tem massa lluny d'ells. I per acabar quedo jo, que he fet de presidenta sense 

pretensions i només espero haver aportat també el meu granet de sorra.  

La nostra dedicació, la de tots els qui hem assistit cada mes a les reunions de 

l'AMPA és voluntària, però no del tot desinteressada, respon a l'interès inicial de 

conèixer de prop l'institut on es faran grans els nostres fills, d'acompanyar-los en 

aquest procés, d'aprendre compartint, de compartir per ser escoltats i d'escoltar 

per ajudar-los a construir-se un futur amb garanties de ser feliços. 

Animeu-vos, apunteu-vos a l'AMPA i aneu a les reunions, segur que alguna cosa 

bona podreu aportar i alguna cosa positiva en traureu. 

Que passeu unes bones vacances i fins sempre. 

 
Glòria Insensé 

Presidenta de l’AMPA 

INSTITUT XXV OLIMPÍADA 

 Exàmens de recuperació 

d’ESO i Batx.: 4 i 5 de se-

tembre. 

 Inici de curs (presentació): 

13 de setembre. 

 Inici de les classes: 14 de 

setembre. 

 Repartiment d’agendes i 

carpetes als socis de 

l’AMPA: 17 de setembre a 

les 17h. 

 Venda de llibres usats:  

3, 5,10 i 12 de juliol i 12 de 

setembre. 
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COMENIUS A BARCELONA 

A la recherche de nos racines – Comenius a Barcelona 

Per Marc Conesa, Guillem Daudén i Rubén Hernández 

 

La setmana del 23 al 30 de març del 2012, va tenir lloc un esdeveniment important per a la vida de l’nstitut: 

la recepció Comenius a Barcelona. Els programes Comenius són uns intercanvis educatius que organitza i 

patrocina la Unió Europea amb la finalitat de conèixer realitats escolars dels països membres i, sobretot, re-

lacionar-se estudiants de diferents 

estats membres. En aquesta oca-

sió l’institut XXV Olimpíada va ser 

l’amfitrió dels centres educatius 

que han treballat durant dos anys 

a la recerca de les nostres arrels 

grecollatines, A la recherche de 

nos racines.  

Durant aquesta setmana, diversos 

grups d’estudiants van venir de 

diferents parts del Mediterrani, en-

tre ells, Grècia, Itàlia i França, que 

van ser rebuts al nostre institut, XXV Olimpíada, on tot l’alumnat estranger i el del centre va gaudir d’una sè-

rie d’excursions didàctiques, visites a diferents museus com el CaixaForum o el museu arqueològic de Mont-

juïc i llocs emblemàtics de Barcelona. 

 Nosaltres (els reporters) no vam tenir l’oportunitat d’assistir a totes les activitats que es van realitzar 

durant el Comenius, per tant, en aquest reportatge parlarem de les nostres experiències com a reporters de 

l’escola. 

 El dilluns 26 va ser el dia en què finalment es van reunir tots els grups. El nostre director, Josep An-

ton Rodríguez, va fer una visita guiada als professors dels altres centres per l’institut, ensenyant-los les ins-

tal·lacions i veient com l’alumnat, tant del centre com del Comenius, feien classes conjuntes. 

 Més tard, a l´’auditori del CaixaForum, es va 

realitzar la recepció oficial del Comenius, on el nos-

tre director, va pronunciar un discurs en francès, 

explicant la temàtica del Comenius d’aquest any. 

Després, uns companys de segon de batxillerat van 

fer un petit concert amb peces creades per ells ma-

teixos per a l’ocasió. A la sortida de la cerimònia es 

van repartir carpetes i agendes donades per l’AMP-

PA del nostre centre, i el programa de les activitats 

del Comenius.  

 El dimarts 27 els participants del Comenius van fer una llarga excursió de dues hores amb l'autobús 

turístic. Els vam acompanyar fins el lloc on estava aparcat; aquest autobús portava el nom del nostre centre 

en la part del davant. Ens va agradar aquest detall i vam agafar unes bones fotografies d'aquell moment. 

(Nosaltres no vam poder pujar al bus turístic ja que totes les places estaven ocupades...oh!). 

 A la tarda, després de dinar, a les 16:00h, es va reunir tot el grup Comenius a l'escola i un grup de 

nois catalans (algun alumne i el seu grup de música) els van oferir una pinzellada de la nostra cultura amb 

la rumba catalana. Els nois i noies estrangers, i tots nosaltres, ens ho vam passar pipa. 



 

 

 Una mica més tard vam anar cap a l'Ajuntament de Barcelona, on ens van reunir a tots al Saló de Cent, 

per explicar-nos una mica d'història de Barcelona (l’idioma de comunicació en tots els actes era el francès). 

Després vam fer una visita guiada per l'Ajuntament i vam tornar a aquella sala meravellosa, on el nostre direc-

tor, acompanyat de la professora d'anglès Pilar Pont, que traduïda la intervenció del representant de l’Ajun-

tament, ens van oferir unes paraules de benvinguda i acollida a la ciutat de Barcelona que van servir, també, 

per introduir un concert que s’interpretava a continuació. Aquest dia meravellós el vam acabar donant un tomb 

amb un grup de nois i noies italians pel centre de Barcelona. 

 

El dia 28 desprès de reunir-nos a l'entrada de 

l’institut, com cada dia, vam fer una petita excur-

sió per Montjuïc fins arribar a un dels museus 

més importants de Catalunya i sobretot més bo-

nics, el MNAC. Vam fer una visita guiada pel mu-

seu. La visita va ser llarga però alhora interes-

sant, això va fer una mica més amena la seva 

durada. Després d'aquesta visita vam baixar una 

mica més fins arribar al museu arqueològic de 

Catalunya, on també vam fer una visita guiada, 

interessant i, sobretot, cultural. 
 

 A la tarda, després de dinar, ens vam tornar a trobar al pati de l'institut, on alumnat de primer d’ESO, 

amb l'ajuda d'algun professor i d’alguna professora, van organitzar unes petites olimpíades (com les de l’an-

tiga Grècia), on podien jugar a bàsquet, futbol, voleibol i alguna activitat més. 

 El dia 29, dia de la vaga general, no vam tenir gaire treball ja que no vam poder realitzar cap de les ac-

tivitats que havien de fer en tot aquell dia per tant ens vam haver de quedar a l’institut organitzant les fotogra-

fies i redactant una mica el dia a dia de l’estada a Barcelona dels nostres col·legues grecs, francesos i italians. 

 El dia 30 va ser l’últim, tot i que el dia 29, el grup italià ja havia marxat cap a la seva terra natal, mentre 

que els altres es van quedar aquí fent una motivadora gimcana de matemàtiques, que estava organitzada per 

alumnes de primer i situada per tot Montjuïc. 

 

 Aquest reportatge ha estat 

molt interessant. Ens ha agradat moltíssim 

poder realitzar aquesta tasca des de l’institut i 

per a l’institut, encomanada pel nostre direc-

tor, en Josep Anton, que ens ha ajudat en tot 

moment, igual que la resta de professorat i 

alumnat que hi participava. 

Pàgina 3 



 

 
Pàgina 4 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CENTRE 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

Estalmat La selecció de 25 alumnes de tot Catalunya 
anomenada ESTALMAT, (talent matemàtic) 
Jonathan Elias i Gilbert Puy de 1rD ESO 

El Cangur 
2012 

47 alumnes van participar al Cangur. 
Els guanyadors van ser: 

 3r ESO, Arnau Nisarre Bleda, 

 4t ESO, Lucia Franco de Paz 

 1r Batxillerat, Sílvia Ma Lu 

 2n Batxillerat, Sergi Alcalà 

Gimcana Ma-
temàtica 

Es va celebrar el 30/3/12 al parc de Mont-
juïc. Hi va participar l'alumnat de 2n d'ESO, 
82 alumnes, més l'alumnat francès del Co-
menius, controlats per 15 alumnes de 4tC. 
Els guanyadors van ser els que integraven 
el grup 11: 
Alekos Ospina, Ona  Rovira, Danish Zulfi-
qar i Chengmiao  Wang. 

DEPARTAMENT DE  FÍSICA-QUÍMICA 

Concurs Set-
mana de la 
Ciència 

La guanyadaora del concurs ha estat: 

Maria Peloche de 4t C 

DEPARTAMENT DE MÚSICA 

Mostra de  
l’IMEB 

Teatre “Mamma Mia” al Caixa forum, al 
teatre Lliure i a la festa Major del barri de la 
Font de la Guatlla-Magòria.  Alumnat del  
batxillerat musical i d’arts escèniques. 

  Dansa Contemporània al Mercat de les 
Flors. Alumnat de batxillerat. 

  Rock a la sala Arenas de Barcelona. Alum-
nat de  batxillerat. 

DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA 

Tallers de Cinema 
 “El documental” 
Exposició al CaixaForum 

  
Alumnat de 2n de batx. 

XXIV Mostra de progra-
mes culturals. 
Mostra d'arts plàstiques i 
visuals. "INST-ART" 
  
L'exposició s'ha fet a la 
Fàbrica de Creació Fabra i 
Coats. 

Guanyadors de la Mostra: 
  
3rB: Laia Garcia, Lluís Nava-
rro, Arnau Nissarre 
Hayk Petrosyan, Alejandro 
Raya, Diego Luna 
3rC: Maria Moral, Laura 
Pérez, Verònica Díaz 

DEPARTAMENT DE CATALÀ 

Primers premis 
Sant Jordi 2012 
Amb aquests primers pre-
mis hem participat als 
Jocs Florals del Districte 
2012, convocats pel Cen-
tre de Recursos Pedagò-
gics Sants-Montjuïc. 

Poesia 1r cicle d’ESO: 
Irene Barbé Andrés 
Prosa 1r cicle d’ESO: 
Anna Panisello Espinagosa 
Poesia 2n cicle d’ESO: 
Saida el Mrini el Hilali 
Prosa 2n cicle d’ESO: 
Lucia Franco de Paz 
Poesia Batxillerat: 
Tània Escuer Longas 

Concurs d’auques. 
2n d’ESO 

Dos premis ex aequo: 
  
A. Carlota Aragón, Santiago Crego, 
Lua Fornés, Paula Martínez, Ger-
man Paredes, Glen Taduran i Àlva-
ro Tosso. 
  
B. Manahil Abbas, Ismael Bendjibli, 
Noemí Gonzàlez, Joan Larregola, 
Santiago Puco, Marc Soler i Danish 
Zulfiqar. 

KIOSK JOVE Seguim participant en l'activitat que 
proposa la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, Kiosk Jove. L'a-
lumnat, informat de l'activitat al 
més de novembre, comença a par-
ticipar-hi a principis del 2012, tot 
fent de periodistes. 

Concurs El gust per 
la lectura. 4t ESO 

Participem a l’activitat proposada 
pel Departament d’Ensenyament. 
El gust per la lectura. Finalistes. 

Setmana novel·la  
negra, BCNegra 

Endevina la persona assassinada, 
guanyadors:  

Arnau Nisarre  i Míriam Garcia 3r B 

Aula d’Acollida “Voltem pel Món” 

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA 

1r premis 
Sant Jordi 
2012 

Poesia 1r Cicle ESO: 
Irene Barbé, Reciclar por un mundo mejor 
Prosa 1r Cicle ESO: 
Paula Ávila, N’gur, el niño exsoldado 
Poesia 2n Cicle ESO: 
Iris Navarro, Dulces cielos azules 
Prosa BTX:  
Agatha Koch, Cuando huir no significa libertad 
2n Premi: Kristina Tarasova Carta a un amigo 
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VIATGE FINAL D’ETAPA 4t ESO 

ASTURIAS 

ACTIVITATS DE COORDINACIÓ 

  
1r Trimestre 

Convivència 1r ESO 

Festa de Nadal 

Setmana de la Ciència 

Vernissage i Mostra del taller de joieria de l’alumnat de 3r d’ESO, grup R  

  
2n Trimestre 

Carnestoltes 

Setmana de la Música 

Viatge de 2n BTX a Amsterdam i Brusel·les 

Vernissage i Mostra del taller de cuina de l’alumnat de 3r d’ESO, grup R 

  
  
  
3r Trimestre 

Setmana de les Arts 

Viatge de 4t ESO a Astúries 

Setmana  de les lletres 

Vernissage i Mostra del taller de cuina de l’alumnat de 3r d’ESO, grup R 

Sant Jordi 

Representació de l’obra de teatre “Mamma Mia” 

Port Aventura 

Sopar de 2n BTX i sopar de 4t ESO 

Activitats extaescolars Teatre i guitarra 

El viatge d’Astúries ha estat tota una odissea. Començant pel temps (pluja, neu...), fins a un virus intesti-

nal que va afectar gairebé a tothom. Malgrat tot ha estat una sortida molt interessant, ja que ens ha per-

mès gaudir de la natura, del romànic i del gòtic. Tant les sortides (Cangas de Onís, Santillana del Mar, los 

lagos de Covadonga, Ribadesella, Burgos, Bilbao…) com les activitats (descens del Sella amb canoa, tir 

amb arc, parc d’aventures, paint ball, visita de la cova d’Altamira...) que vam fer durant la nostra estada,  

ens van fer gaudir. Un viatge per repetir. 

Maria Peloche 
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 

Consell Escolar núm. 3 (26 abril 2012) 

S’aprova l’exercici econòmic del 2011 informant de les retallades que hi va haver. No se sap com anirà per 
l’any actual. 

Pel que fa a la reunió del Comenius que hi va haver a Barcelona, es fa arribar la satisfacció de tots els parti-
cipants estrangers per la bona acollida i la gran quantitat d’activitats que es van organitzar. S’agraeix la parti-
cipació i implicació del professorat, alumnat i famílies. 

Preinscripció i matrícula, hi ha hagut la màxima afluència fins al moment en les jornades de Portes Obertes. 
A la preinscripció de l’ESO s’ha sobrepassat el límit de places disponibles i de moment inclús han quedat 
fora alumnes d’escoles adscrites. Sembla que això es podrà solucionar amb l’augment de la “ràtio” que im-
posarà la Generalitat. També s’ha comunicat al Consorci que no es podrà tenir al Centre l’aula d’acollida 
temporal per manca de lloc. S’augmenta l’aportació anual de les famílies amb la matrícula que passa de 45€ 
a 50€ amb un suplement per el Batxillerat Artístic de 35€ per material. 

Es comenta el problema amb els llibres, que encara que els pares vàrem demanar que no es canviessin a 
2n i 4t del proper curs, es troben que molts cops les editorials aprofiten el terme legal de canvi cada quatre 
anys i deixen de publicar un determinat llibre. Això sembla que pot passar amb castellà o socials. S’intentarà 
canviar el mínim possible de llibres per no perjudicar sempre les mateixes famílies. 

En la intervenció de l’alumnat s’informa del viatge a Astúries amb força satisfacció tan per part de l’alumnat 
com dels professorat. Per part dels darrers es felicita també l’alumnat de 3r d’ESO per la idea del cinema la 
diada de Sant Jordi on recollien diners per al seu viatge a 4t. 

Per part dels pares i mares es torna a demanar que es procuri que un mateix professor no faci classe a un 
mateix  grup més de dos cursos seguits. Es comentarà als Departaments. 

I es parla també del problema que la instal·lació de pissarres digitals al mig de l’aula, ha fet que no es pugui 
gairebé accedir a les pissarres tradicionals si aquestes s’han de fer servir. S’explica que era l’únic lloc on es 
podien posar i que a partir d’ara s’incrementarà la formació a professors de cara que s’utilitzin sobretot les 
digitals. 

Per part de membres del Consell es demana per als propers posar una hora límit al Consell i en tot cas con-
tinuar un altre dia, ja que, si no, els temes es van allargant i s’acaba molt tard al vespre. 

 

Consell Escolar núm. 4 (30 maig 2012) 

Consell Extraordinari amb un sol tema a l’ordre del dia: Aprovació o no del document a presentar per a la 
sol·licitud d’horari singular per al curs 2012-13 (jornada compactada). 

Després d’hores de deliberació aportant les opinions dels representants del professorat, equip directiu, alum-
nat i pares i mares, i de fer constar per part d’aquests, per una banda de la manca de temps que la Generali-
tat havia donat per fer consultes, debats, etc. i per altra que alguns dels pares implicats (1r d’ESO el proper 
curs) ni se’ls podia consultar per no estar encara matriculats, es va arribar per consens de tot el Consell Es-
colar a l’opció de sol·licitar el canvi a la jornada compactada per a l’alumnat del segon cicle de l’ESO (3r i 4t) 
i mantenir la mateixa jornada que fins ara al primer cicle de ESO (1r i 2n). El canvi d’horari de totes maneres 
resta pendent de l’aprovació o no de la sol·licitud per part de la Generalitat, i es pot veure afectat també per 
canvis obligatoris que aquesta imposi. 

 

Consell Escolar núm. 5 (14 juny 2012) 

Consell Extraordinari per emetre resolucions sobre les reclamacions presentades en el procediment general 
d’admissió d’alumnat de Batxillerat per al curs 2012-13. 
Com que encara no se sap el calendari per al proper curs, i ja no es convocarà cap més Consell Escolar, 
s’acorda aprovar el que decideixi el Claustre i ratificar-ho al setembre. Sembla que se sabrà la concessió o 
no del canvi horari a partir del 23 de juny, ja que dependrà també de la zona on estigui l’Institut. 
Pel que fa a les reclamacions, com que es tracta d’aportació de més informació de la qual no es disposava 
en el moment de la preinscripció o de canvis degudament justificats, s’accepten totes les reclamacions pre-
sentades.      

Anna Nisarre 
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FORMACIÓ FAMÍLIES 

RESUM DE LA XERRADA-TALLER DEL PASSAT 15 DE MAIG DE 2012 

 “NI PRÍNCEPS BLAUS NI PRINCESES PROMESES” 

(Eines per a potenciar unes relacions sanes) 

Ponents: Miriam Alemán i Xavier Cela, dinamitzadors de l’ASSOCIACIÓ CANDELA  
 

Aquest ha estat un taller molt dinàmic i participatiu on la idea principal era reflexionar en primera persona 

i de forma vivencial sobre com s’aprèn el gènere i com es transmet als nostres fills i filles.  

Per tal de trencar el gel es van fer diferents grups entre els participants per parlar sobre la nostra historia 

personal en qüestions de génere i de com es tractava el tema en els diferents àmbits de la nostra vida: a 

casa, a l’escola, als mitjans de comunicació…, i com és ara la nostra família i quins valors han canviat, o 

no. 

A continuació els ponents van fer una extensa exposició sobre els estereotips i desigualtats de gènere, 

socialització diferenciada i diversitat sexual, per acabar parlant de les causes, conseqüencies i diferents 

manifestacions de les violències de gènere, proposant estratègies de comunicació amb els nostres fills i 

filles per tal de prevenir unes relacions abusives, en una edat en què justament comencen a tenir les se-

ves primeres relacions. 

Un cop finalitzada la part teòrica, de nou ens vam dividir en grups per analitzar diverses situacions fictí-

cies relacionades amb aquest tema, els protagonistes de les quals eren sempre adolescents. Un cop feta 

la reflexió en cada grup, s’havia de compartir amb tots els participants i generar un debat. 

Finalment vam analitzar alguns vídeos on es mostraven imatges de sèries televisives que molts dels nos-

tres fills segueixen o han seguit, com ara “Física o Química”, on els valors que transmeten no són gaire 

positius, però poden donar peu a mantenir interessants converses amb ells. 

Cal dir que la participació va ser força elevada i el grup estava motivat i amb ganes d’escoltar i compartir, 

tot i que va mancar temps per a poder debatre en profunditat, malgrat que la duració del taller va superar 

les dues hores. 

Si voleu ampliar la informació podeu visitar el web http://candela.pimienta.org i també el nostre          

http://www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn/ampa.html on, a més a més, trobareu tota la bibliografía que 

ens van recomanar. 

Per acabar em vull acomiadar de tots vosaltres perquè aquest curs és l’últim per al meu fill i per tant, 

també per a mi. Espero que la meva feina hagi estat d’alguna utilitat i us animo que mai deixem de trobar 

espais com aquest per a continuar compartint dubtes i buscant solucions col·lectives, ja que les ganes hi 

són, i ben segur que val la pena! 

Pilar Iglesias 

http://candela.pimienta.org
http://www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn/ampa.html


 

 

ampa25ena@terra.es  

Envieu-nos les vostres cartes, suggeriments, idees, queixes, etc. per e-mail. 
 
 
 

També podeu assistir a les reunions que fem el primer dimarts de cada mes, 
a partir de les 17h a l’institut. 

Institut XXV Olimpíada  ***  C. de la Dàlia, s/n ***  08004 Barcelona 

Tel.: 932 890 630  Fax: 932 890 632  ***  a8047431@centres.xtec.es  ***  www.xtec.es/ies25enaolimpiada-bcn 

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Glòria Insensé 

Correcció: 

Pilar Capdevila 

Curs 2012-2013 

Els motius per fer-se soci de l’AMPA 
per només 25€ cada alumne/a 

On fer l’ingrés: 2013-0254-35-0200594812 

Carpeta institucional gratuïta (tots els socis i les sòcies de 1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat). 

Agenda institucional gratuïta a tots els socis i les sòcies de tots els cursos. 

Descompte del 15% en la compra dels llibres nous a Arrahona (presentant el rebut). 

Subvenció de 25€ per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 2n de batxillerat. 

Subvenció de 25€ per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 4t d’ESO. 

Subvenció de 25€ per a la sortida a esquiar a l’alumnat de 2n d’ESO. 

Orla gratuïta per l’alumnat de 4t d’ESO. 

IMPORTANT: 

 L’ingrés és per cada alumne/a, i ha de posar-hi el seu nom i el curs que farà. 

 Només gaudiran de la subvenció aquells alumnes que hagin fet l’ingrés abans d’acabar el mes 

d’octubre (excepte matrícula nova). 

 En el cas de germans, si per error es fa un sol ingrés, es considerarà soci/a i gaudirà dels avantat-

ges de ser-ho, l’estudiant més petit. 

 Les famílies que desitgeu rebre informació de l’AMPA, reunions, xerrades, activitats, etc. podeu 

enviar la vostra adreça electrònica al correu de l’AMPA, i us anirem informant. 

 Les agendes i carpetes es repartiran a l’alumnat soci, el 13 de setembre, a les 17h. 

COMPRA-VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2012-2013 

VENDA DE LLIBRES NOUS VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ 

15% descompte socis (presentant el rebut de 
l’AMPA) 

EDICIONS ARRAHONA 
C.Casanova, 3-5, bx. BCN 
9:30 a 13:30 i 16 a 17:30 

Tel. 934235730 

Comprem llibres de text EN BON ESTAT (5€) 
i de lectura (3€) 

Es venen a 6€ els llibres de text i a 4€ els de lectura 

  
  

ESO i Batx. 

  
  
  A partir del 18 de juliol 

Compra de  llibres Dimarts 3 i dijous 5 de juliol de 17 a 19h 

Venda i compra 
llibres Dimarts 10 i dijous 12 de juliol de 17 a 19h 

Venda i compra 
llibres Dimecres, 12 de setembre de 17 a 19h 

 Els llibres usats han d’estar en bon estat i esborrat el llapis. 
 Tindrà preferència a l’hora de comprar llibres usats els qui primer n’hagin portat a vendre. 
 En vendre els vostres llibres, us donarem un val que podreu bescanviar pels llibres que  neces-

siteu o bé per diners. 


