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Voleu estar informats de tot el que fem des de l’ AMPA? 

Envieu-nos un mail a ampa25ena@gmail.com amb el vostre mail 

I us afegirem a les nostres llistes de distribució 

Contingut:          pàg. Ja hem començat un nou curs i en tenim un altre per endavant, nous dies i noves 
oportunitats de fer les coses millor i rectificar  les que calguin. 
 
En aquesta petita comunitat educativa de l’Institut XXV Olimpíada, tots lluitem per 
una escola pública de qualitat i malgrat els temps que corren no podem defallir en
la lluita contra les moltes adversitats que volen impedir que això sigui així. I 
només serà possible si unim esforços per a poder seguir donant una educació 
de nivell als nostres fills. Una educació a on els valors siguin l'esforç, el 
respecte i la responsabilitat per part de tothom. 
 
Una petita demostració de la importància d’unir esforços ha estat la inauguració 
del Camí Escolar del barri el passat 10 d’octubre, la qual cosa ha estat possible
gràcies a la col·laboració de moltes persones i entitats. 
  
Aquest nou curs és una nova oportunitat perquè els pares i mares que voleu una
bona educació per als vostres fills us animeu a participar a l’AMPA. La vostra 
col·laboració, per petita que us sembli, serà molt important per a tots els que 
intentem amb el nostre granet de sorra col·laborar en la tasca educativa de l’
institut. 
 
I també és una nova oportunitat per encoratjar l'alumnat perquè s’associï i formi
un òrgan prou representatiu que realment porti la veu de tot l'alumnat al Consell
Escolar. 
  
Aquestes oportunitats son només alguns dels nostres somnis i ens agradaria
compartir-ne molts més amb vosaltres.  
 
Us animem a gaudir d’aquesta experiència. 
 
 
L’AMPA 
  
 



 

 

XERRADES 
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RESUM DE LA XERRADA-CAFÈ: “Ja hi som a l’ institut ! 

I ara, com podem acompanyar el nostre fill o filla ?”     

Del 11 de novembre de 2014  

A càrrec d’ Àlex Visus, pedagog, orientador familiar i pare. 

En aquesta tertúlia l’Àlex va parlar de la importància de seguir acom-
panyant i fent costat els nostres fills/ i filles. Tots junts deixem una eta-
pa enrere i n’ iniciem una de desconeguda que ens portarà nous rep-
tes. L’ESO, nou centre, nous companys/es, nou professorat. 

Com afrontar una nova etapa i continuar al seu costat . 

El Consell Escolar de l' institut és l’òrgan de màxima representació per a la coordinació i gestió del centre. Hi són 
representats tots els sectors de l' institut: alumnat, professorat, famílies i personal de l’administració i serveis. 

Cada dos cursos es renova la meitat de les persones que el formen. Aquest curs les eleccions es van fer els dies 25 
i 26 de novembre, i s’hi renoven:  

Sector alumnes: 2 representants, sector professorat: 3 representants i sector famílies: 1 representant  

El vot de tothom és molt important per a una autèntica veu de cada sector en el Consell Escolar de l' institut.  

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  

 

 Els  membres que formen el Consell Escolar, són els representants electes dels diferents sectors, ho són per 
un període de quatre anys. 

 El Consell Escolar es renova per meitats dels representants de cada sector cada dos anys, en el primer tri-
mestre del curs escolar. 

 El Consell Escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. 

 Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones les convoca el director del centre públic, dins 
les dates que fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament. 



 

 

EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
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Consell Escolar núm.1  (8 d’octubre de 2014) 

La nova coordinadora d’Activitats i Serveis serà l’Anna Cortiella i l’ Imma Adell assumirà la Coordinació pedagògica.  

Es presenta la Memòria del curs 2014-2015. Es farà segons el Pla Anual i s’avaluarà a final de curs. També dins el Pla Anual del Centre, és 
obligatori que hi hagi una previsió per l’ aprovació de la memòria de l’Acord de Coresponsabilitat del curs 2013-14 (va en el 4 amb la memòria). 

Hi ha unes propostes a partir del que es va observar el curs passat. 

Cal una major orientació a 1r i 2n d’ ESO. 

És necessari millorar les tècniques d’estudi amb els equips docents. 

Treball cooperatiu a 4t d’ ESO, aquest va ser l’aspecte menys valorat. Enguany es farà un servei a la comunitat regulat per la Generalitat, Apre-
nentatge i Servei, que serà obligatori per a tothom. 

Benvinguda per a l’alumnat de1r d’ ESO i 1r de BTX. 

Resum activitats biblioteca. S’ha rebut un fons de la Mediateca del CaixaForum d’uns 600 documents. 

Avaluació alumnat. Indicadors: és un tema de reflexió veient els resultats de les promocions, (s’ofereix col·laboració de l’ AMPA). 

S’han fet 72 sortides fora del centre. 

Es demana més implicació de les famílies en l’educació dels fills. Per part de l’ AMPA es comenta com hem intentat implicar els pares amb 
xerrades orientatives als primers cursos d’ ESO i la poca assistència que hi ha hagut. 

Activitats extraescolars i serveis. Algunes activitats programades són: entre el 23 i 27 de març el crèdit de síntesi, el 16 de juny sortida a Port 
Aventura, al voltant del 24 abril el viatge de 4t d’ ESO i a finals de gener el de 2n de BTX. 

Hi ha un projecte Erasmus Plus amb Noruega de 2 anys, amb un intercanvi de 10 alumnes de 1r de BTX A (al març vénen ells a Barcelona). 

El Camp de la Pau a Nàpols del 12 al 23 d’octubre hi participaran 8 alumnes que representaran  Barcelona. 

Activitat per a 4t ESO amb Tànger (s’exposarà al Centre Cívic). 

Intercanvi amb Madrid al desembre d’uns 20 alumnes de Batxillerat A amb temari de visual i plàstica. 

Ensenyament compartit, amb 14 alumnes de 4rt especial on el 40% de l’horari es fa fora del centre amb tasques com recaptació d’aliments. 

Programa de doctorands STEM-BCN amb 15-20 alumnes de 2n d’ ESO que fan sessions per promoure les ciències, tecnologia, matemàtiques o 
física amb simulacions pràctiques algunes tardes del primer quadrimestre. 

Pla intensiu de millora per si no tenen les competències assolides a 1r i 2n.  

Perpinyà 1r-2n d’ ESO, alumnes de francès. 

Nova proposta, tallers d’educació financera, per a tots els alumnes de 4r d’ ESO. S’han demanat 5 tallers a l’hora de Matemàtiques. 

Xerrades dels mossos a 2n d’ ESO: un parell de xerrades per fer bon ús de les TIC.  

Per a 4t d’ ESO, prevenció de les relacions abusives. 

Convenis amb equips del barri, futbol, vòlei, etc. 

S’està pendent de tornar a repetir el The Beit Project  

Sector alumnat: aportacions i suggeriments. Els alumnes no han tingut temps de fer arribar temes a parlar. Demanen els exàmens trimestrals de 
BTX en 4 dies. L’AMPA torna a demanar que s’hauria d’ajudar els alumnes a organitzar-se i dinamitzar les reunions de delegats perquè puguin 
fer aportacions als consells. Sector famílies:  Atès al problemes d’aquest inici de curs amb l’assignació de les taquilles, es demana a l’ AMPA 
que assumeixi el cost del lloguer per agilitzar-ho de cara al proper curs i procurar que els alumnes en disposin des de principi de curs. L’AMPA 
estudiarà si pot assumir aquesta tasca. 

Per part de l’ AMPA es recorda que el divendres 10 d’octubre hi ha la inauguració del Camí Escolar on participaran alumnes de l’ Institut tant en 
la lectura d’un text per part d’un alumne de 1r d’ ESO com en actuacions d’alumnes del Batxillerat Musical. 

L’AMPA comunica que passarà per les classes de 1r d’ ESO el dia de la reunió de pares amb tutors i que ja es tenen dates per a la xerrada de 1r 
d’ ESO, el dia 11 de novembre i la de l’Assemblea General, el 18 de novembre. 

L’Assemblea  General de mares i pares d’aquest curs 2014-2015, es va fer el passat 18 de novembre, 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 nostra implicació per 
intentar que no baixi 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              
          2013-14. 

3- Participació a les eleccions al Consell Escolar. 

4- Informacions diverses. 

5- Torn obert de paraules. 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ AMPA 
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El camí escolar és un itinerari que permet el desplaçament segur a peu dels nens i nenes i que 
es tria entre els recorreguts que fan servir més la majoria de l’alumnat. 

És una iniciativa destinada a impulsar la recuperació de l’espai públic com a espai de relació 
i convivència, i com una manera innovadora i participativa d’abordar l’educació per la mobili-
tat. 

El Camí Escolar, espai amic, és un itinerari segur per als alumnes dels centres educatius, i 

compta amb la participació d’entitats (Associació de veïns, Centre Cívic Font de la Guatlla, 

Escola de música Jam Session i Esplai Turons, les associacions de mares i pares, les escoles  

Escola Pau Vila, Escola bressol Bellmunt, Escola La Muntanyeta, Escola Magòria, Institut XXV 

Olimpíada, i comerciants del barri (50 botigues amigues), i també de l’Ajuntament de Barcelona 

des de diferents departaments (IMEB, la seu del Districte, Guàrdia Urbana, amb el servei 

d’edcació Guàrdia Urbana i Mobilitat).  

 

El Camí Escolar és un projecte que es porta a la pràctica amb la col·laboració de tots els par-
ticipants, que són: 

 Els nens i les nenes que van a l’escola. Són els veritables protagonistes del projecte, ja 
que tenen la possibilitat de ser autònoms a l’hora d’anar i tornar de l’escola, i gaudeixen 
d’un camí més agradable. 

 Les escoles i el professorat. La proposta del Camí Escolar implica un treball educatiu que 
va més enllà del tradicional a l’aula. És un projecte en xarxa en el qual tots els agents tre-
ballen reforçant la tasca pedagògica que realitzen els centres. 

 Les AMPA i famílies. La seva vinculació al projecte és imprescindible, ja que les famílies 
ensenyen els nens a  anar pel carrer i coneixen els hàbits a l’hora d’anar i tornar de l’escola 
A més fan el vincle amb les botigues amigues. 

 L’ administració municipal. Implica a diferents àrees de l’Ajuntament, cadascuna té un rol 
determinat.  

            - IMEB dóna suport als centres i famílies en la part pedagògica. 

            - Districte, Guàrdia Urbana i Mobilitat, articulen les mesures de caràcter tècnic: regulació             
                                             de semà  fors, acces sibilitat,  ordenació d’aparcament, parades del transport públic, etc.  

                                  - I també hi ha el servei educatiu de la Guàrdia Urbana, que fan el taller de xapes en la             
                                                  inauguració i    que en el dia a dia ofereixen tallers d’educació viària a les escoles. 

 Els establiments i entitats del barri. La seva col·laboració és important perquè tenen una 
presència permanent i oberta al carrer, i poden ser un punt de referència  per als infants. 
Les botigues i les entitats amigues estan repartides per tot el Camí Escolar, espai amic i 
ajudaran si mai hi ha cap problema. Es poden identificar amb l’adhesiu del logo del Camí 
 Escolar a la porta. 
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El divendres, 10 d’octubre de 2014, es va inaugurar amb una festa el “Camí escolar. Camí 
amic” del barri de la Font de la Guatlla-Magòria, amb presència de totes les institucions 
que hi han participat en el procés de diagnosi i propostes de millora, des de l’alumnat usu-
ari, fins al regidor del Districte. 

L’acte va començar amb parlaments dels diferents sectors del barri que són usuaris del 
Camí. L’alumne Marc Rius, de 1r d’ ESO de l' Institut XXV Olimpíada va explicar la seva 
experiència del Camí a l’escola. Hi van intervenir un pare de l’escola La Muntanyeta, la 
directora de l’Escola Pau Vila i el regidor del Districte que va inaugurar oficialment el Camí 
Escolar. 

Les actuacions musicals es van intercalar amb els tallers que oferien per part de la Guàr-
dia Urbana i l’esplai Turons. Les actuacions van ser a càrrec de l’Escola de Música Jam 
Session i alumnes de Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa de l' Institut XXV Olim-
píada. 

Hi va haver tallers, música, dansa, i xocolatada popular. 

Va cloure l’acte el president de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri. 

Fem Barri per millorar les infraestructures i, sobretot, les relacions humanes. 

INAUGURACIÓ DEL CAMÍ ESCOLAR FONT DE LA GUATLLA 

Bona tarda, pares, mares, professors i alumnes i altres personalitats presents. 

Em dic Marc Rius i sóc alumne del XXV Olimpíada. 

He vingut a explicar i a celebrar, també, la inauguració del “Camí Escolar” del barri . 

Com bé ja sabeu, el Camí Escolar és un projecte molt interessant que ajudarà els estudiants a fer el seu 

trajecte escolar sense cap dificultat.  

Aquest projecte, a part d’ajudar els estudiants, té una gran importància, perquè permet que tot el barri 

participi i es relacioni amb les escoles o l' institut. 

Jo, personalment, crec que aquest projecte és progrés i dóna un nou significat a aquesta frase que he vist 

i he llegit molts cops: “FEM BARRI”. 

Si us val d’exemple, a mi ja em va passar. Quan no hi havia el Camí Escolar i anava a l’escola, notava 

com si algú anés darrere meu, i aquesta sensació angoixosa em feia recórrer a entrar a una botiga, fer 

veure que esperava a algú d’un pis... 

Per tant, la inauguració d’aquest Camí Escolar ens proporcionarà molta seguretat perquè sabrem que no 

estem sols i que en el Camí sempre ens podran ajudar en tot el que sigui necessari. 

Com a alumne vull felicitar i donar les gràcies a totes les persones i entitats que han fet possible el Camí 

Escolar. 

Bona tarda i moltes gràcies. 



 

 

Camp de la Pau  
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Viatge a Nàpols. Participació en el Camp de la Pau 2014 

El 12 d’ octubre 8 alumnes de l' Institut vam anar a Nàpols, a participar en el Camp de la Pau 2014. 
Allà ens esperaven 70 nois i noies de la nostra edat i de 8 ciutats diferents (Maputo, Valparaíso, Ho Chi 
Minh, Monterrey, Sofia, Nàpols i Salvador de Bahia) amb els quals durant 12 dies vam compartir un munt 
d’experiències. Vam participar en xerrades i activitats sobre els Objectius del Mil-leni, proposats per 
l’ONU.  Vam aprendre moltes coses sobre el món que ens envolta en temes socials, salut, medi ambient. 
Hem après molt sobre el món on vivim. 

 
 
 
 
 

 
 

- Aquest viatge sobretot ha estat una bona i única experiència, per conèixer persones i cultures diferents. M’ha servit per fer no-
ves amistats i esbrinar nous i diferents maneres de ser, però ara que ja s’ha acabat, quan em llevo, escolto una cançó o em paro 
a pensar i somniar, em recordo dels meus amics i amigues, les persones que m’han ajudat a entendre coses i descobrir noves 
sensacions. Per a mi ha estat  una experiència,extraordinària, i ara tots formen part de la meva vida. Erik Cubeles. 

- Ho he viscut com una experiència única i una gran oportunitat a la vida per prendre consciència de la importància de temes, 
que no hauria estat possible de reflexionar-hi, si no haguéssim pogut conviure amb tantes cultures i persones meravelloses. Ha 
estat un temps que ens ha fet créixer com a persones, i del qual hem tret amistats per sempre, molta felicitat i records. Paula 
Balsalobre. 

- He pogut viure una experiència única coneixent noves persones amb les quals ens hem avingut molt bé. Altres cultures estra-
nyes, interessants i misterioses. M’ho vaig passar tan bé en aquest campament que fins i tot en la distància amb la tecnologia 
d’avui podem seguir en contacte amb totes les persones amb les quals hem conviscut durant uns dies preciosos que mai oblida-
ré i sempre portaré dins meu. Joan Florit. 

- Aquest viatge que hem fet al Camp de la Pau, m’ha servit per conèixer gent de tot el món, amb els seus costums i tradicions. 
Fins i tot vaig aprendre algunes paraules en els idiomes que parlaven com: italià, portuguès, vietnamita, francès...I també he 
millorat el meu anglès, ja que per comunicar-nos parlàvem tot el que podíem, o fèiem gestos. 
M’agradaria molt tornar a fer un campament d’aquests per tornar a veure els amics que vaig fer-hi. Deu dies van passar volant, 
amb totes les activitats divertides,que vam fer, com el himne del campament amb totes les llegües que s’hi parlaven. 
Ha estat de les millors experiències que he tingut. Mai no ho oblidaré. Raúl Pérez. 

- Encara que he hagut de sacrificar part del meu temps ha valgut la pena. A mi m’ha ajudat a desenvolupar-me com a persona, 
ja que he pogut agafar més confiança amb l’anglès i amb altres coses. He pres consciència respecte a la contaminació, pobresa, 
discriminació, salut…Temes que jo no m’havia assabentat de la gravetat del problema fins que hi he aprofundit i m’ he adonat 
que és tan important el problema com les persones que lluiten per solucionar-los dia a dia.  
M’agradaria conservar les amistats que hi he fet,  ja que n’he après molt d’ells. Noemí Villanova. 

-He tingut la sort de poder viure una experiència única i irrepetible. Gràcies als monitors que ens van preparar unes activitats on 
vam aprendre i valorar el que tenim. He conegut unes magnifiques persones que han compartit amb mi la seva cultura i la mane-
ra de pensar, Vam establir una gran amistat que espero que duri molt de temps. Sense ells tot això no hauria estat possible. 
Aquest tipus d’experiències només les vius un cop a la vida, són aquelles que et fan créixer com a persona. I he tingut la sort de 
poder viure-ho. Anna Giménez. 
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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: en vernissatges (al final de cada trimestre), xocolatada,... 

 Reunions mensuals el primer dimarts de cada mes. 

 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. 

 Subvenció als departaments d’idiomes, biologia i tecnologia. 

 Subvenció per a l’activitat de biblioteca oberta cada dia.          

TARDA D’ ARTS 

Des del 2009 es porta a terme a l’institut la “Tarda d’ Arts”, activitat que s’ha consolidat i es realitza al  final de cada tri-
mestre amb una inauguració amb vernissatge. Cada curs, alumnes de l’ institut  exposen la seva obra a tothom qui vulgui 
assistir-hi.  

La Tarda d’Arts vol ser una mostra trimestral de les possibilitats de creació d’estudiants d’Arts Plàstiques, Imatge i Dis-
seny. També s’hi ha anat incorporant la música, les joies, la tecnologia, biologia, química i el teatre. 

El programa d’aquesta XIII edició de la Tarda d’ arts amb alumnes del  XXV Olimpíada ha constat de: dibuix artístic, 
disseny, volum, tècniques d’expressió graficoplàstiques, joies, cultura audiovisual, arts escèniques, música i dansa.                          

volum 

disseny 

expressió 

joies 



 

 

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

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Pilà Freixanet   

Hi col-labora 

MNAC: Nova presentació d’art modern 
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Aquesta exposició la trobareu al MNAC    

Museu Nacional d’Art de Catalunya  

  Lloc i adreça:  

  MNAC Museu d’Art de Catalunya 

  Palau Nacional-Parc de Montjuïc 

  08038 Barcelona 

  Tel. 936220376  Fax 936220383  

  Horari:  
  De dimarts a dissabte, de 10 a 20h   

  Diumenges i festius, de 10 a 15h 

  VISITA GRATUÏTA 

 Dissabtes, a partir de les 15h i tots els              
primers diumenges de cada mes.  

La primera planta dedicada a l’Art Modern ha reobert el setembre de 2014, des-

prés d’un procés de renovació de les col·leccions, les sales i la museografia. Ofe-

reix ara un nou relat crític i complex que evita la mera successió d’estils i noms, i 

que inclou totes les produccions artístiques del període: l’escultura i la pintura, la 

fotografia, el cartellisme, el cinema, l’arquitectura i les arts decoratives. Amb una 

major presència d’elements que permeten copsar el context social, històric i artís-

tic, i remarcar les connexions internacionals dels artistes i moviments de Barcelo-

na i Catalunya. Aquesta nova presentació de la col·lecció per als segles XIX i XX 

arriba per primera vegada fins als anys 1950, incloent-hi el moviment Dau al Set. 

S’estructura en quatre àmbits i un epíleg: L’ artista modern, Modernisme(s), Nou-

centisme(s), Art i Guerra Civil i de l’avantguarda a la postguerra. 

Ramón Casas, Santiago Rusiñol, 
Miquel Utrillo, Isidre Nonell, Pablo 
Picasso, Carles Casagemas, Antoni 
Gaudí, Josep Maria Jujol, Juli Gon-
zález, Joaquim Sunyer, Josep de 
Togores, Joaquim Torres-García, 
Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Mo-
dest Cuixart, Joan Ponç, Juan Gris, 
Olga Sacharoff, Ignacio Zuloaga, 
Darío de Regoyos, Julio Romero de 
Torres, Alfred Sisley, Edvard Munch 

Properes actuacions      
de l’ AMPA en el Centre 
 
 Sortida de 4t d’ ESO a                
                           Astúries 
 
 Jocs Florals Sant Jordi          
                            XXV-2015 
 
 Vernissatge a la Tarda              
                             d’Arts 
 
 Xerrades 2n trimestre 

Activitats extraescolars del curs 2014-2015  
ACTIVITATS ESPORTIVES 

AIKIDO INFANTIL: Dilluns de 17,15 a 18,45 h. 

AIKIDO CADET:     Dimarts de 17,15 a 18,45 h.  

Monitor: Alfredo Cano 

BÀSQUET INFANTIL: Dilluns de 17,15 a 18,15 h.-    Dimecres de 16,30 a 17,30 h.  

BÀSQUET  JUVENIL:  Dilluns de 18,15 a 19,15 h.-   Dimecres de 17,30 a 18,30 h. 

Monitora: Gemma Felices 

FUTBOL INFANTIL:    Dimarts de 17,15 a 18,15 h.-   Dijous de 16,30 a 17,30 h. 

Monitor: Carlos Membrado 

VOLEIBOL  CADET:    Dilluns de 17,15 a 18,15 h.-   Dijous de 16,30 a 17,30 h. 

Monitora: Carlota Tamayo 

VOLEIBOL  JUVENIL: Dilluns de 18,15 a 19,15 h.-   Dijous de 17,30 a 18,30 h. 

Monitora:  Judit Cruzado 

ACTIVITATS CULTURALS 

HIP-HOP: Dimecres de 17,15 a 18,45 h.          GUITARRA: Dimecres de 17,15 a 18,45 h. 

Monitors: Paula Gil / Carlos Quispe                               Professor: Miquel Cubero     

ACTIVITATS AL BARRI 


