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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 

Contingut:          pàg. 
 

 

L’AMPA 
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RESUM DE LA XERRADA-CAFÈ: “Què farà el teu fill després de l’ESO” 

Del 3 de març de 2015  

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

RESUM DE LA XERRADA-CAFÈ “El meu fill no em parla”   
Del 5 de maig de 2015  

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

 

Pàgines webs recomanades: 

http//www20.gencat/portal/site/Educació 

http//www20.gencat/portal/site/JoveCat 

www.gestudio.cat 

També trobareu informació al nostre 

web 

www.xtec.es/ies25enaolimpiada-bcn 

Es va parlar de les opcions d’estudis que tenen els nostres fills en acabar 

l’ ESO, tant  si obtenen el títol d’Educació Secundària com si no. 

L’ important és saber les preferències, capacitats i què motiva al nostre 

fill o filla, tant si volen continuar estudiant o bé incorporar-se al món labo-

ral. Ens n’ hem d’informar bé per poder fer una bona tria. 

Les possibles sortides en acabar l’ ESO, en funció de l’acreditació ob-

tinguda són: 

 La nova Formació Professional. Característiques , famílies pro-

fessionals. Cicles Formatius de Grau Miijà i de Grau Superior i 

les formes d’accés. 

 Els Batxillerats. Característiques, forma d’accés i sortides. 

 Els ensenyaments artístics. 

 Els ensenyaments no reglats. 

 Què passa si no s’aprova l’ ESO?. Els programes de Garantia So-

cial, la Formació Ocupacional, les Escoles Taller, l’Escola d’-

adults, i altres. 

Aquesta xerrada va estar enfocada a famílies amb fills a l’ ESO o Batxillerat, una xerrada on es va preguntar i es van 

rebre respostes sobre allò que ens preocupa, com podem ajudar i com no estem ajudant... 

L’ adolescència és una època de canvis, de recerca, de trobar-se a si mateix i autoafirmar-se. Cal estar al seu costat 

i donar-li confiança. Reflexionar sobre què cal fer i què no fer perquè quan el nostre fill surti de l'adolescència sigui 

una gran persona. 

 

- Comunicar-se millor. 

- Gestionar els canvis de manera positiva. 

- Veure el millor dels fills i no centrar-se només  

      en la  conducta. 

- Reconèixer què està passant: èxits i fracassos. 

- Com interpretar-ho d’una manera adequada. 

- Quin model ha de seguir. 

- Prendre decisions encaminades cap a un objectiu. 

- Actuar.                                                                                                    

- Resoldre els conflictes amb afecte. 

La confiança és com 

un bumerang 

Amb confiança hi ha  

resultats 

Descobrir els valors de  

cadascú 

Ser capaços de fer 

allò que ens proposem 
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Consell Escolar núm. 2  ( 23 de març de 2015 ) 

 

Es presenta el pressupost previst per a l’any vinent, així com les propostes fetes pels diferents departa-
ments del centre. 

Es demana un fons de llibres de llengua estrangera per als departaments d’idiomes. 

També es comunica que es farà una renovació de llibres de català i de castellà per a la biblioteca. 

Es vol preparar un nou taller de pretecnologia. 

Es demanarà un pressupost per pintar l' institut. 

Hi ha un projecte per millorar i completar totes les noves tecnologies. 

La informació d’un nou taller d’informàtica.  

Hi ha un projecte per a la renovació de les TIC (Tecnologia, Informàtica i de Comunicació). 

Es comenta la possibilitat que s’hagi de fer una reestructuració de les aules per poder millorar i aprofitar 
tot l’espai. 

Si s’aconsegueix tirar endavant  el projecte s’ha demanat que hi hagi una bona formació del professorat 
del centre. 

Hi ha la proposta per a l'adequació del menjador com a sala polivalent per aprofitar-la per fer presentaci-
ons o reunions. 

Es va parlar del nou currículum i s’ hi està treballant perquè els canvis no siguin sobtats. 

Hi haurà canvis  en els noms de les àrees, però no de les matèries. 

Des de l’ AMPA es demana que els canvis de llibres que hi pugui haver no siguin tots de cop perquè les 
famílies no tinguin una despesa gaire gran. 

El director ens va presentar la previsió de matricula. Hi ha 69 preinscrits, per tant  es creu que tothom s’hi 
podrà matricular. 

ACOMIADAMENT  

Els fills es fan grans i es tanca una etapa, la del pas per l' institut, i se'n obre una de nova. 

Arriba el moment d’acomiadar tres mares incondicionals, amb nostàlgia i sense voler, tres companyes, tres puntals 

amb solera, tres dones resolutives i el més important, tres amigues, l’Anna, la Mª José i la Dolors.  

Els moments que hem passat junts aquests anys ens deixaran una empremta dins nostre per sempre. 

 
Us trobarem a faltar, però la feina ben feta i l’amistat ens quedarà ! 

Ens mouen sentiments que ens han fet compartir 

inquietuds, il·lusions, desitjos de treballar en aquesta 

aventura intensa de ser pares.     

Agraïm la vostra complicitat, generositat i sentit co-

mú, un valor tant escàs i difícil en els temps que cor-

ren. 

Nosaltres seguirem aquí i quan ens toqui també pas-

sarem el testimoni tal com ho feu ara vosaltres.                           
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JOCS FLORALS de SANT JORDI 

LLENGUA CATALANA  

1r CICLE  

1r Premi Poesia Consciència per la vida, d’ Amanda Mira 2n ESO B 

1r Premi Prosa El detectiu Mc Kunwggan, de Fèlix Otal 1r ESO D 

2n Premi Prosa La crua realitat, d’ Erik Cubeles 2n ESO B 

accèssit L’origen, de Yeray Casanova 2n ESO C 

2n CICLE  

1r Premi Prosa Un escrit dedicat al Sant Jordi que estem vivint actualment, d’ Irene Barbé 4t ESO A 

2n Premi (ex aequo) Prosa Què va passar?, de Sara Peloche 3r ESO B 

2n Premi (ex aequo) Prosa L’ànima d’una assassina, de Sara Ausió 3r.ESO B 

BATXILLERAT  

1r Premi Poesia La defunció de la cultura, de Laia García 2n Batxillerat A 

2n Premi (ex aequo)  La lleiMORTdassa, de Maria Ribé 2n batxillerat B 

2n Premi (ex aequo)  Tu, de Germán Fernández 2n batxillerat B 

1r Premi Prosa A través de l’espill, de Montserrat Aránega 2n batxillerat A 

2n Premi Prosa Una nit assolellada, de Milena Milosevic 2n batxillerat A 

PARES /MARES  

1r Premi Poesia On ets amor meu?, de Pilar Rubio Mare de l’Álex i Ana Grañena 

LENGUA CASTELLANA  

1r CICLE  

1r Premio Poesía (ex aequo)  El Espejo, d’ Amanda Mira 2n ESO B 

1r Premio Poesía (ex aequo)  Solo tú, de Katherine González 1r ESO B 

2o Premio Poesía El poema, de Laura Rodríguez 1r ESO B 

1r Premio Prosa ¿Quién tiene la culpa?, de Pilar Pérez 2n ESO C 

2o Premio Prosa La pérdida de mi mascota, d’ Andrés Millán 1 ESO A 

2n CICLE  

1r Premio Poesía Ojos verdes esmeralda, d’ Ekram Tahiri 3r ESO A 

BATXILLERAT  

1r Premio Poesía (ex aequo)  Autorrepaso, de Germán Fernández 2n batxillerat B 

1r Premio Poesía (ex aequo)  Disfrazo mi tristeza de melancolía, de Milena Milosevic 2n batxillerat A 

2o Premio Poesía (ex aequo)  La triste armonía, de Mireia Terol 1r batxillerat C 

2n Premio Poesía (ex aequo)  No respondas, d’ Alba Reyes 1r batxillerat D 

1r Premio Prosa El nombre de Isis, de Laia García 2n batxillerat B 

2o Premio Prosa Sin querer, de Mishel Eschevaría 1r batxillerat D 

PARES /MARES  

1r Premio Prosa El tiempo pone las cosas en su sitio, de Pilar Rubio Madre de l’Álex  i Ana Grañena 

LLENGUA FRANCESA  1r Premi,  Ariadna Félix  

LLENGUA ANGLESA 1r Premi, Laura Villarino / 2n Premi, Germán Fernández  

VISUAL I PLÀSTICA                                                                                                                                            CONCURS fotografía matemàtica 

Concurs l’Ombra del Drac 1r Premi, Albert Gómez/ 2n Premi, Ilian Pudev/ 3r Premi Laia Gómez             1r Cicle, Luna Curty      

Concurs Art Postal 1r Premi, Francesca Spagnoli/ 2n Premi Isabel Treball/ 3r Premi, Mar Cort     2n Cicle, Amal Tahiri 

Concurts Punts de LLibre 1r Premi, Lucas Muñoz/ 2n Premi, Alessia Crisato/ 3r Premi, Luna Curty       Professorat Dolors Pons/ Vicent Barrachina                                                                                                                                         

PREMIS SANT JORDI TECNOLOGIA  

1r Premi, Adriana Alfayate/ 2n Premi, Andrea García/ 3r Premi Ibrahim Tajioui 

CONCURS VÍDEO CIENTÍFIC 

1r Premi ESO, Yeray Navarro/ 2n Premi, Noemí Villanova // Únic Premi Batxillerat, Mireia Terol i Júlia Ferrer  
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Taller interdisciplinar Física-Química 

Amb la voluntat de millorar la motivació i el procés d'aprenentatge de l'alumnat, a principi de 

curs representants del professorat dels Departaments de Tecnologia i Ciències Naturals, es 

van posar d'acord per fer un projecte comú, a 1r ESO. 

Així, doncs, vam pensar que a 1r ESO, una manera d'aconseguir-ho, seria, en el cas de l'orga-

nització de la cèl·lula animal i vegetal, fer un connector perquè els alumnes poguessin estudi-

ar i repassar la identificació de les parts que les constitueixen. Això suposava, però deixar de 

fer les maquetes de la cèl·lula de diferents materials que s'havien fet en els darrers anys.  

Conceptes tan abstractes i difícils d'entendre com la cèl·lula animal i vegetal, anatomia, cons-

titució i orgànuls; o electricitat, circuits i components, han estat assimilats pels alumnes de  

manera pràctica, donant-li sentit al que aprenien.  

Per una altra banda , permetia des de la matèria de Tecnologia, durant aproximadament un tri-

mestre, i a les hores destinades al taller, construir el projecte estudiant d'una manera pràctica 

el circuit elèctric.  

Està clar, que tot projecte necessita d'una preparació prèvia per part del professorat i compor-

ta una despesa econòmica que gràcies a l'aportació de l' AMPA s'ha pogut aconseguir i esten-

dre a tot l'alumnat de 1r ESO. 

En resum, creiem que l'alumnat ha après d'una manera més significativa i més amena. 

Estem satisfets dels resultats del projecte que es pot observar a la vitrina del vestíbul del cen-

tre. 

 

Gràcies, moltes gràcies. 

Virgínia Camps—Departament de Ciències Naturals 

Vicent Barrachina—Departament de Tecnologia 
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  INTERCANVI    AMB   L’INSTITUT         

 SYKKYLVENVIDAREGAANDE SKULE DE NORUEGA 

Alumnes de Batxillerat d’Arts del XXV Olimpíada d’intercanvi a Noruega. 

Fruit d’un compromís social i educatiu van sorgir les “Jornades de Diàleg intercultural”, realitzades l’any 2009 i el 
2011, els intercanvis, els Comenius, juntament amb aquestes Jornades d’ intercanvi amb Noruega, serveixen per 
intercanviar punts de vista i coneixements tant intel·lectuals com de bagatge cultural.  

El 16 de març de 2015 un grup de 10 alumnes de 1r de Batxillerat d’Arts acompanyats per dos professors, van fer 
realitat el somni de viatjar a Noruega i fer un intercanvi amb alumnes de les seves edats.  

L’endemà mateix de l’arribada es varen incorporar a la dinàmica de l’institut de la petita població de Sykkkylvem 
prop de la ciutat d’ Aludsen que varen visitar en diferents ocasions per realitzar les tasques del programa 
d’intercanvi educatiu europeu Erasmus +.  

ES van dur a terme activitats en grups de treball i per parelles, fotografia, text, vídeo, interpretació... 

Aquest intercanvi ha estat possible gràcies al compromís, la implicació i voluntat dels professors 
Narcís Fradera i Joan Carles Esteban que els heu acompanyat. Moltes gràcies! 

 

 

VIATGE a ASTÚRIES    Un clàssic per gaudir i seguir repetint ! 

Des de l’ AMPA, com a representants de pares i mares de l’alumnat,  
no ens cansarem d'agrair una vegada més al professorat la dedicació que 
heu esmerçat cap als nostres fills, la  responsabilitat i eficàcia per resoldre 
qualsevol situació o conflicte imprevist que hagi pogut sorgir. 

Cal dir que les sortides són possibles gràcies a la voluntat del professorat  
que els heu acompanyat:  

Narcís Fradera, Ramón Llinàs, Imma Adell, Vicent Barrachina i Eva Giménez  

Com cada any aquesta sortida serveix per tancar l’etapa de l’ ESO. Una experiència per compartir fora de 

l’aula amb els companys i professors. Una experiència plena d’activitats tant lúdiques com culturals, que 

servirà per enriquir, aprofundir en directe de l’entorn més immediat i que es recordarà per sempre. 

Una barreja de cultura, natura i activitats a l’aire lliure, el treball en equip, tot combinant l’esbarjo, la convi-

vència i el descobriment de nous paisatges. 

Cangas de Onís, Santillana del Mar, los Lagos de Covadonga, Ribadesella, Fuente Dé, Bilbao... 

Descens del Sella amb canoa, paint ball, visita al museu cova d'Altamira, parc d’aventures... 
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Motius per fer-se soci de l’AMPA 
per només 25 € cada estudiant 

Què hem fet aquest curs ? 

 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 per al sopar de graduació de l’alumnat de 2n de Batxillerat.      

 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.          

 Descompte del 15% en la compra de llibres nous presentant el rebut de soci (Ed.Arrahona).  

 Subvenció per a la sortida a Port Aventura per a l’alumnat de 1r, 2n, i 3r d’ESO. 

 Subvenció per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. 

 Rebre una agenda escolar gratuïta per als socis i sòcies de tots els cursos. 

 Rebre una carpeta gratuïta per a tots els socis i sòcies de 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat. 

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

Activitats programades 

COMPRA -VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2015-2016 

VENDA DE LLIBRES NOUS VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ  

             15% descompte socis (presentant el rebut de  

  pagament de la quota se soci de l’ AMPA) 

EDICIONS ARRAHONA C/ Casanova, 3-5, bxs. Barcelona 

9.30 a 13.30 i 16 a 19.30  Tel. 934 235 730 

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 

  
Compra llibres 

Dimarts 30 de juny i dijous 2 de juliol 

de 17 a 19 h 

ESO i Batxillerat  Data venda llibres: 
Consulteu  Ed. Arrahona 

Venda i compra 

llibres 

Dimarts 7 i dijous 9 de juliol  

de 17 a 19 h 

  Venda i compra 

llibres 

Setembre: segons data exàmens de 

recuperació (consulteu el web) 

 Els llibres usats han d'estar en bon estat i esborrat el llapis. 

 Tindran preferència a l’hora de comprar llibres usats aquelles persones que primer n’hagin portat a vendre. 

 En vendre els llibres, us donarem un val que podreu bescanviar pels llibres que necessiteu o bé per diners. 



 

 

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  

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Pilà Freixanet   

Hi col-labora 

 MNAC: Gabriel Casas.                               
 Fotografia, informació i modernitat. 1929-39                        

                                     Pàgina 8 INSTITUT XXV OLIMPÍADA 

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  els              

primers diumenges de cada mes.  

ACTIVITATS AL BARRI 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Gabriel Casas (Barcelona, 1892-1973) va ser 

un dels fotògrafs més importants del nos-

tre país del període d’entreguerres. Va ser 

dels primers en adoptar el llenguatge fo-

togràfic de la Nova Visió, el moviment 

d’arrel alemanya que va revolucionar el 

camp de la fotografia amb l’ús 

d’enquadraments sorprenents, plànols picats i 

contrapicats, contrastos de llums i formes, 

fotomuntatges... 

Les seves imatges no només informaven sinó 

que també transmeten emocions. L’exposició 

reuneix 120 imatges d’un dels moments més 

importants en la producció del fotògraf: des 

de la inauguració de l’Exposició Internacio-

nal de Barcelona, el 1929, fins al final de la 

Guerra Civil espanyola, el 1939. A través 

d’un recorregut visual, s’explora la relació de 

Gabriel Casas amb la Nova Fotografia, amb 

els temes de la modernitat i amb les preocu-

pacions socials i polítiques del seu temps. 

Va treballar per a la Generalitat de Ca-

talunya i l’Ajuntament de Barcelona, i 

les seves fotografies es van publicar a 

les millors revistes il·lustrades de 

l’època. Aquesta és la primera expo-

sició monogràfica dedicada a la seva 

obra fruit de la col·laboració entre el 

Museu Nacional, l’Obra Social “la 

Caixa” i l’Arxiu Nacional de Catalunya.  

Aquest curs es continua mantenint una bona participació en les diferents activitats extraescolars  mb un total de 62 alum-
nes repartits en diferents disciplines:  

AIKIDO infantil i cadet: 14 alumnes, a BÀSQUET infantil i juvenil: 17 alumnes, FUTBOL infantil: 14 alumnes,  VOLEIBOL 
cadet i juvenil: 17 alumnes, HIP-HOP: 8 alumnes i  GUITARRA: 4 alumnes. 


