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CARTA ALS PARES
Ja fa vuit anys que la meva filla gran va iniciar una nova i decisiva etapa a
l’institut XXV Olimpíada. Era un canvi important, no només per a ella,
sinó també per a mi: deixàvem enrere el confort de l’escola que ens era
propera i familiar. Quina havia de ser la meva relació amb l’ institut?.
Havia de limitar-se només a una o dues reunions a l’any?. Com a mare
necessitava alguna cosa més, i per sort el vaig trobat a l’AMPA.
L’AMPA és per a mi un lloc de trobada on compartir amb altres pares i
mares les nostres preocupacions i dubtes, buscar respostes i trobar solucions. El fet de participar activament en l’AMPA m’ha donat l’oportunitat
d’aprendre de les experiències d’altres mares i pares i estar formada i
informada, cosa que m’ha permès donar suport als meus fills en la presa
de decisions quan ho han necessitat.
Des de l’AMPA sempre hem buscat resposta de l’Institut i se’ns ha escoltat quan hem plantejat propostes o problemes, i junts hem de treballar
per millorar l’educació dels nostres fills i filles, que és el nostre objectiu comú.
La meva filla ja fa dos anys que va acabar la seva etapa a l’institut i el
meu fill acabarà el proper curs i jo amb ell, però l’AMPA seguirà aquí, servint de vincle entre famílies i l’institut, sempre que hagi pares i mares
preocupats per l’educació dels fills i filles.
Viure l’etapa de l’institut dins l’AMPA ha estat per a mi una molt bona experiència i animo totes les famílies a participar-hi, L’AMPA necessita pares i mares amb ganes d’implicar-se!

VIATGE FINAL D’ETAPA DE 2n de Batxillerat
VIATGE A BERLÍN - 24 a 29 de gener
Viatge que es fa per tancar aquesta etapa a 2n de batxillerat, i on es visitarà i es gaudirà d’una ciutat que no
deixa indiferent a ningú.
PORTA DE BRADEMBURGER, MUSEU PERGAMON, NEUERS
MUSEUM, MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS, POSTDARMERPLATZ, MUSEU DE L ATÈCNICA, ALEXANDERPLATZ, CAMP
DE CONCENTARCIÓ DE SCHAHENHAUSEN, REICHSTAG,
MEMORIAL HOLOCAUST, TIERGARTEN, TORRE DE TELEVISIÓ BERLINER FERNSEHTURM, CHECKPOINT CHARLIE,
BARRI TURC KREUSBERG...
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA
Consell Escolar núm. (30 de març de 2016)
La secretària de l'institut presenta l’exercici econòmic del 2015 i la previsió per a l’any vinent, que queda aprovat pel
Consell Escolar.
El director fa esment de la renovació de l’exercici de Direcció.
El cap d’estudis presenta l’avaluació de la convivència al centre, actuacions de disciplina del curs 2015-16, amb les
dades dels alumnes que han incorregut en alguna falta, destaca que són casos puntuals i que és un institut poc conflictiu.
Es fa un repàs dels diferents projectes del centre, Erasmus Plus, intercanvi institut francès, Stem-robòtica, tardes
d’art,...
Per part dels alumnes es presenta la petició de tornar a fer colònies. Va quedar en l’aire, perquè de moment tot i que
els pares ens afegim a aquesta demanda, el claustre no ho veu massa factible.
Per part de les famílies es comenta una vegada més el fet que no es truca a casa sempre que un alumne falta a
classe. Es comenta que potser hi ha professors que no passen les llistes. Es tornarà a fer un avís a tot el claustre.
També es fa una demanda d'aclarir i decidir el canvi de llibres, i que sigui abans d'acabar el mes de maig, per poder
organitzar la compra-venda per al proper curs. D’igual manera es comenta la necessitat de conservar el màxim de
llibres de cara al curs vinent per afavorir el reciclatge, la sostenibilitat i l’estalvi a les famílies.

VIATGE FINAL D’ETAPA DE 4T ESO
VIATGE a ASTÚRIES

Convivència fora de les aules, per recordar!

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. I especialment aquest any que se’ns jubila en Narcís...t’enyorarem!
Una barreja de cultura, natura i activitats a l’aire lliure, el treball en equip, tot combinant l’esbarjo, la convivència i el descobriment
de nous paisatges.
Cangas de Onís, Llanes, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Cova de Cobijeru, los Lagos de Covadonga, Cangas de
Onis, Potes, Ribadesella, Fuente Dé, Bilbao...
Descens del Sella amb canoa, paint ball, tir amb arc, visita al museu cova d'Altamira, senderisme pels Picos de Europa, visita a
un lagar, parc d’aventures...

No ens cansarem d’agrair la voluntat, dedicació i cura del professorat que els heu acompanyat:
Narcís Fradera, Ramon Llinàs, Dolors Pons, Vicent Barrachina i Sabina Rodríguez.
La vostra implicació i eficàcia fa que es pugui continuar organitzant aquesta sortida. Moltes gràcies!
Núm. 22

Pàgina 3

“Les1001
1001frases
frasesacompanyen
acompanyenelalNarcís
Narcís...
“Les
Som-hi!

des del nord... fred,molt fred!

Apa!

Nomeno: Cavaller!

“Narcís guapo!, que et jubiles?!!. Algun dia havia d’arribar ....Les Socials de tercer no podran ser mai més les mateixes sense les
teves llargues, vull dir, curtes classes i les teves formidables històries de tu i els teus amics que tens escampats per tot el planeta. Fins i tot l’Ada Colau va rebre les teves lliçons el seu dia (esperem que les tingui presents ara que té la vara).
Ens tranquil·litza pensar que si algun dia et trobem pel carrer i et saludem, ens envoltaràs amb el teu braç i ens diràs: “Ep! Senyoret/a...”i cognom de l’alumne (si tenim sort i t’hem marcat).
Em sap greu per als nous alumnes que no arribaran a temps per conèixer-te....De debò. Res més a dir! Gràcies per fer-nos riure i
empipar-nos tant, per estar, no com a cap d’estudis, sinó com “El Narcís”. Att: una de les teves ex-alumnes. Laura Pérez
“He tenido el placer de compartir una visita cultural, con los chicos de 3º de ESO y el profesor Narcís. Y tengo que confirmar que
son ciertos los rumores que sobre él pesan: Es un ser carismático y peculiar. Es un entusiasta empedernido que rebosa energía,
sabiduría cultural y popular, que incita a sus alumnos a descubrir el propio entorno e incluso interesarse por él.
Si se cruza en su camino, tengan cuidado, me han dicho que es muy contagioso. Y que se corre el peligro de que le pueda llegar
a interesar la cultura, nuestro entorno, nuestros valores.
Gracias por todo esto, a pesar de todos los “enfermos” de cultura que hayas podido ocasionar a lo largo de tu trayectoria docente.” Fany López (mare de l’Estela i Nacho Ballesteros)
“Ens acomiadem d’una persona molt especial, que ens ha ensenyat amb paciència, afecte i dedicació. Una cosa és segura, mai
no t'oblidaré Narcís, gràcies!.” Sara Peloche
“Tret de les classes de geografia de 3r d’ESO, per sort o desgràcia, no he tingut oportunitat de conèixer-te com altres alumnes,
tot i això, gran part de les millors anècdotes porten el teu nom. La teva personalitat ens ha fet créixer, gràcies per tot Narcís! “
Paula Balsalobre
“Llegué antes que tú al instituto, nunca te compré la moto (respecto a las historias que contabas), pero al final me caíste bien!!.
Un saludo de tu chileno favorito.” Exalumne Joaquín Monárdez
“Jo diria que el teu objectiu com a professor ha estat fer-nos més cultes, aprenent història, països, capitals (de les que el meu
germà que va tenir-te ja fa uns anys, encara s’en recorda), i amb sortides en directe que feia més amè l'aprenentatge. No sé si
sempre funciona, però a mi m’ha interessat molt més la història. Molta sort en aquesta nova etapa.” Antonia Monárdez
“Esperava arribar a 3r per tenir-te com a profe. Volia escoltar les teves històries, tan estimades pels alumnes. Va ser genial estar
tot un any amb tu i a 4t, tornar-te a tenir. El viatge ha estat inoblidable, tant per a mi com per els meus amics i companys. Espero
que la vida et segueixi donant experiències i que tu puguis seguir explicant-les com ho has fet sempre.“Albert Chao
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... a una nova aventura”
“Sí és cert que totes les coses arriben a un final. El Narcís no pot ser una d'elles.
És un emblema de la XXV, el mític cap d'estudis, el profe de geografia que tothom espera tenir ja que es passa "quasi" tota la
classe explicant anècdotes que malgrat ser anècdotes sobre les seves aventures pel món, t'ajuden a recordar les coses que et
sortiran a l'examen o que et pots trobar en algun moment de la vida.
Parlar del Narcís representa parlar d'una persona que es fot una mica de tot, que sent passió pel Barça i Catalunya, i que si t’enxampa pel passadís potser et fa ordenar partes.
Ara quan estic a la universitat i miro enrere, penso que la meva estada a l'institut no hauria estat igual sense haver conegut a una
persona com tu.
Encara recordo quan et vaig conèixer per primer cop i ens vas ensenyar les coses requisades als alumnes. La complicitat amb
que vas parlar, em va tranquil·litzar davant la nova etapa que començava.
Narcís, espero que ara que se t'acaba aquesta etapa, la següent que vingui sigui millor. I tinguis l'oportunitat de poder descobrir
noves cultures, llocs i persones amb les quals compartir la teva amabilitat, dedicació i experiència.
I com diu Lluis Llach a Itaca:
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Pd: gràcies per tot mestre Yeday, d'una teva ex-alumna.” Maria Peloche
“Trobar una persona que només amb la mirada ja saps què et vol dir és complicat. Doncs així he acabat jo amb el Narcís, amb
una complicitat difícil d'aconseguir. Hem passat junts per moltes situacions que m'han fet descobrir la seva humanitat i la seva
empatía amb l'alumnat. He aprés molt al seu costat, i també he de dir que he rigut moltíssim.
Com a mare sempre em quedarà una imatge gravada, l'abraçada que el meu fill li va fer al Narcís abans de baixar de l'autocar la
nit que tornaven d'Astúries. Només puc donar-li les gràcies. Quan ho vaig veure ja no em va caldre preguntar com havia anat tot,
era evident que havia estat una experiència inoblidable.
I, com sempre em diu ell, "Sí, et trobaré molt a faltar ..." Inés Vasco (mare de l’Albert Chao)
“La teva implicació en l’institut no es podrà oblidar, has sabut guanyar-te l’estimació i alhora el respecte dels alumnes, deixes el
llistó molt alt i el nou cap d’estudis ho tindrà difícil.” Jesús Espartero (pare de la Lidia i l’Ernest Espartero)
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JOCS FLORALS de SANT JORDI
LLENGUA CATALANA
1r CICLE
1r Premi Prosa

El noi presumit, de Elena Rivero

1r ESO B

2n Premi Prosa

Un somni molt estrany, d’Alexia Palomero

2n ESO C

1r Premi Poesia

La realitat, d’ Alba Mercado

3r ESO B

1r Premi Prosa

Desert

2n Premi Poesia

Recordo, de Sara Peloche

4t ESO A

2n Premi Prosa

Creences indefenses, de Paula Balsalobre

4t ESO A

1r Premi Poesia

Crits de silenci, Maholy Segura

1r batxillerat D

1r Premi Prosa

Records, de Laura Martí

2n batxillerat A

2n Premi Prosa (ex aequo)

Mar de llàgrimes, d’ Anna Panisello

1r batxillerat D

2n Premi Prosa (ex aequo)

Carta sobre el dolor de viure, d’Alba Costa

2n batxillerat B

El temps, de Rosana Juberias

Mare de l’Erik Cubeles

1r Premio Poesía

Una máscara anónima, de Jin Wu

2n ESO B

2o Premio Poesía

Un sueño, de Katherine González

2n ESO B

1r Premio Prosa

Terror a medianoche, de Laia Marcè

2n ESO A

2o Premio Prosa

Un día de lluvia, de Elena Rivero

1r ESO B

1r Premio Poesía

Embriaga mi cuerpo con besos, de Evelyn Alejandra Güiña

4t ESO A

1r Premio Prosa

Pesadilla, de Ana Grañena

3r ESO A

2o Premio Prosa

Un cuento para dormir, de Sara Ausió

4t ESO A

1r Premio Poesía

Atrapa el águila, de Ángel Castelló

2n batxillerat B

2o Premio Poesía (ex aequo)

Ojalá tú, aquí y ahora, de Mar Bádenas

1r batxillerat D

2o Premio Poesía (ex aequo)

Décima de repente, de Alba Reyes

2n batxillerat B

1r Premio Prosa

Mailena, de Alba Reyes

2n batxillerat B

2o Premio Prosa

Pesadumbres, de Ángel Castelló

2n batxillerat B

Amé ya entonces los silencios, de Juan Peloche

Pare de la Sara Peloche

2n CICLE

BATXILLERAT

PARES /MARES
1r Premi Poesia
LENGUA CASTELLANA
1r CICLE

2n CICLE

BATXILLERAT

PARES /MARES
1r Premio Poesía
LLENGUA ANGLESA
ESO 1r Premi Paula Sánchez, 2n Premi Paula Balsalobre // Batxillerat 1r Premi Alba Reyes, 2n Premi Kairun Zhou
VISUAL I PLÀSTICA
Premis ESO

CONCURS fotografía matemàtica
1r Premi, Jonathan Acosta/ 2n Premi, Xavier Samper/ 3r Premi, Daniel

1r. Cicle Oscar García

Garcés

2n Cicle Sandro Rodríguez

Premis Batxillerat

1r Premi, Roger Garcia/ 2n Premi, Txell Gelabert/ 3r Premi, Xixi Chen

Ariadna Félix

Menció especial

Marina Palau

Professorat Nieves López

CONCURS FOTOGRAFIA TECNOLOGIA
Millor tècnica: Angie Heredia,
Més expressiva: Yazmin Barzola,
Més simbòlica: Nikol Lyubomirova,
Més Emotiva: Zhor Kharatyan

Més realisme; Joel Roldán,

Més Comunicativa : Iris Fernández,

MATEMÂTIQUES PREMIS CANGUR
1r ESO Eric Touza, 2n ESO Félix Otal, 3r ESO Alba Vilà, 4t ESO Antònia Monárdez,1 BTX Anna Panisello, 2 BTX Mireia Terol
BIOLOGIA I GEOLOGIA Cartell científic de Nanobiotecnologia
Lidia Espartero, Elsa Güell, Ruben Valle, Kairun Zhou
CONCURS VÍDEO CIENTÍFIC FÍSICA I QUÍMICA
2n i 3r ESO
1r Premi Luna Curty (2n ESO C), 2n premi Erik Cubeles (3r ESO B)
4t i Batxillerat 1r Premi Noemí Villanova (4t ESO A), 2n Premi, Antònia Monárdez i Sara Peloche (4t ESO A)
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Motius per fer-se soci de l’AMPA
per només 30 € cada estudiant


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.



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



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

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: vernissatges (al final de cada trimestre).



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.



Orla gratuita per a l‘alumnat de 4t d‘ESO i de2n de Batxillerat.

Activitats programades
COMPRA -VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2016-2017
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) curs 2016-2017
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 els llibres de text a 6 € i a 4 € els de lectura

NO SOCIS llibres de text a 7€ i a 5 € els de lectura
Compra llibres

ESO i Batxillerat

Data venda llibres:
Consulteu Ed. Arrahona

Dimarts 28 i dijous 30 de juny
de 17 a 19 h

Venda i compra
llibres

Dimarts 5 i dijous 7 de juliol

Venda i compra
llibres

Setembre: segons data exàmens de
recuperació (consulteu el web)

de 17 a 19 h



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.

Núm. 20
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ACTIVITATS AL BARRI
Caixa Forum: L’imperi daurat
MING SIGNIFICA "GRAN RESPLANDOR"

Del 15 de juny al 2 d’octubre

Aquesta magnifica exposició la
trobareu al 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 20h.
Els dimecres de juliol i agost,
de 10 a 23h.
VISITA GRATUÏTA per a tots
els clients “La Caixa”

Gràcies al seu esforç i compromís, l’Obra Social ”la Caixa” et porta, del Museu Nacional de Nanjing, un dels principals de la
Xina, una exposició excepcional que rares vegades ha sortit del seu país d’origen. Ha passat per Holanda, Alemanya i Regne
Unit, i ara arriba a Espanya. Entre els anys 1368 i 1644, setze emperadors de la família Zhu van governar una població que va
augmentar fins als 175 milions i van aconseguir arribar a una gran prosperitat i influència exterior, sobretot a Europa.

CULTURA I ESTÈTICA
Un període revolucionari per a les arts que va aconseguir cultivar un gust exquisit pels exclusius productes que es van
exportar a tot el món. Porcellanes blanques i blaves, pintures sobre seda, aixovars funeraris, retrats de mida natural, dibuixos
eròtics... La història d’un dels imperis més famosos del món, explicada a través dels seus tresors. La trajectòria d’una poderosa i pròspera dinastia coneguda per l’important desenvolupament, l’ampliació de les estructures socials, l’impuls de l’economia i
la cultura del consum.

UN PERIODE REVOLUCIONARI PER A LES ARTS I L'ARTESANIA EL SEGLE D'OR XINÈS
La dinastia Ming va governar a la Xina entre els segles XIV i XVII. Un dels períodes més estables i duradors de la seva histò ria
dinàstica. Sorgida d’una revolta popular, la dinastia Ming va estructurar un ferm sistema socioeconòmic que va ser acompanyat
pel naixement de les arts: arquitectura, escultura, pintura, cal·ligrafia, porcellana... Totes les arts en harmonia, amb la finalitat de decorar els palaus i els temples més bells de l’Orient. Política i economia, societat i cultura, poder i vida... El llegat de
l’imperi més esplendorós que ha pogut viure un país. Gaudeix dels dibuixos de la Ciutat Prohibida i descobreix les rutes comercials d’aquest vast imperi, mai vistos abans a Espanya.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Aquest curs es continua mantenint una bona participació en les diferents activitats extraescolars amb un total de 62 alumnes repartits en diferents disciplines:
AIKIDO infantil i cadet: 9 alumnes
BÀSQUET juvenil “A”: 10 alumnes
FUTBOL infantil “A” i cadet “A i B”: 29 alumnes
VOLEIBOL cadet “A” i juvenil “A”: 19 alumnes
GUITARRA: 4 alumnes
Equip de redacció:
AMPA Institut XXV Olimpíada
Disseny:
Pilà Freixanet
Hi col-labora
INSTITUT XXV OLIMPÍADA

El semàfor de valors: fomentar els valors positius de l’esport i el grau de civisme esportiu.

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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