L’AMPA DE LA XXV OLIMPÍADA
Subbótnik (de subbóta: dissabte), és una paraula que es refereix al treball voluntari de la
ciutadania seguint una tradició popularitzada des dels inicis de la Unió Soviètica. El mateix
Lenin s'arremangava i sortia al carrer a fer feines per donar exemple. Així doncs, el dissabtes,
o almenys un dissabte al mes, la població dedica unes hores del seu temps a treballar per a
la comunitat: plantar un roser, netejar el parc de la cantonada o plantar un arbre, pintar les
parets de l'escola, arreglar l'accés per a la gent gran al centre cívic... treball de tots per al bé
comú.
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Les reunions de l'AMPA són com aquesta barreja dels Subbótnik o de fer dissabte: aquest
dia en què una sèrie de gent es troba i posa en comú les feines que s'han de fer per als
nostres fills, per a l'escola, en definitiva per a la nostra societat, per al futur... (i que, ben repartides, no són tantes!).
Ah! no sé si imagineu la importància i la influència que arriben a tenir aquestes tasques
en el bon desenvolupament dels cursos escolars: la compravenda de llibres amb l'estalvi
que significa per a les famílies, les orles o viatges, la participació en el Consell Escolar...

Jocs Florals de
Sant Jordi. Premis

6

Fer-se de l’ AMPA
Què hem fet
aquest curs?
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Per cert, aquest any hi haurà canvi de junta de l'AMPA. Hi ha un equip de persones, pares i mares, que han fet una feinada enorme al llarg de molts anys (des d’ aquí una
abraçada i agraïment immens per tot el que heu fet!). Els seus fills i filles acaben un cicle,
deixen l'institut, uns per seguir estudiant, altres per a treballar... la vida que segueix el seu
curs.
Hi haurà un relleu?. Pares i mares que s'han incorporat recentment amb els seus fills i filles.
Quants pares i mares valerosos, us apunteu a fer dissabte?. Us animeu a invertir una
mica del vostre temps, de les vostres capacitats, de les vostres il·lusions en un projecte que
és de tots i per a tots, començant per als vostres fills i filles?

Activitats al barri

8

A casa nostra tenim (o teníem fins fa poc) el mateix costum en l'àmbit familiar. Ens pensem que som molt diferents però en realitat ens hi assemblem molt!. Recordeu aquella expressió de: fer dissabte?. Doncs sí, aquell dia els membres de la família es repartien les feines que, per la raó que fos, no es podien realitzar durant la setmana: la neteja a fons dels
banys, treure la pols (ah!, sempre la pols), els vidres de la galeria, la nevera ... Tot per fer
més agradable i confortable la casa per a tots..i posant-hi tots la seva capacitat de treball,
grans i petits. Fos la que fos.!

Activitats extraescolars

A mi personalment se’m fa molt difícil d'entendre la baixa participació de les famílies.
Realment ens preocupa l'aprenentatge i educació, el benestar i felicitat dels nostres fills i filles?. Realment volem tenir veu i vot dins el sistema educatiu, les activitats escolars?. Ens
preocupa de veritat? Ah!. Que potser és mes còmode pensar: ja ho farà algú altre!? Això sí,
tenim el dret a queixar-nos de tot perquè tot es fa.... fatal!
Jo sempre ho he tingut clar. Potser és que no li he trobat mai el gust de seure hores i hores
davant de la tele (de fet no en tinc a casa), ni a passar-me la vida criticant tot el que es fa o
es deixa de fer, potser és que em preocupa més el meu fill que una final de la Champions.
Potser és que per a mi tenir un fill és voler acompanyar-lo fins que pugui caminar en solitari. Potser és que sempre m'ha agradat fer dissabte... Quan després de la feina, amb tota
la família, contents i satisfets, anàvem a fer un vermut perquè ens l'havíem guanyat, i els
petits podíem demanar patates fregides i calamars a la romana... Era el moment en què ens
trobàvem tots, tota la família, i compartíem la felicitat d'estar junts.
Pot semblar que tot això no és altra cosa que nostàlgia...però...Quedem per fer el vermut?

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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ACOMIADAMENT

“LOS CINCO SE ESCAPAN….”
Els nostres protagonistes cinc companys i companyes incondicionals s’acomiaden, el temps passa i els fills i filles s’han fet
grans, es tanca una etapa de la vida i en comença una altre. Cinc amigues i amics, en Jesús, la Gemma, la Montse, la
Silvia i en Benito.
Ja fa uns anys vareu decidir continuar l’aventura al costat dels vostres fills i filles. Hi heu estat sempre, participant,
col·laborant per intentant facilitar i millorar les coses per ells i elles. L' implicació, complicitat fa que sigui més fàcil fer el
seguiment i acompanyament, per formar part de la seva educació, també des de l’ Institut.
Heu compartit inquietuds, il·lusions, ganes de treballar en equip amb altres pares i mares que encara quedem, i que quan
arribi el dia, passarem el testimoni a altres pares i mares, tal com ho feu ara vosaltres.
A partir d’ara tindreu més temps lliure, i seguirem les nostres trobades extraoficials al final del carrer...ja que ens queda la
nostre amistat.
Gràcies per la feina feta amb el cor i ànima, us trobarem a faltar!
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA
Consell Escolar núm.2 (28 de març de 2017)
Abans de començar el Consell Escolar vàrem visitar les obres que s’estan fent per ampliar la zona de dutxes en els vestuaris, en un espai desaprofitat al costat de la sala de calderes amb la finalitat de facilitar la
dutxa de l'alumnat en finalitzar les classes d’educació física.
El punt principal d’aquet Consell fou la presentació de l’economia de l' Institut XXV Olimpíada, amb l’aprovació de l’exercici econòmic del 2016 i del pressupost del 2017.
Va ser molt interessant la proposta d’acabar amb la sala de guàrdia per al curs vinent 2017-2018.
Això ens permetrà canviar de mentalitat respecte al tema dels càstigs i l’objectiu és que aquests tinguin
una repercussió positiva per a l’ Institut. És a dir, cercar tasques que es duran a terme diàriament a l' Institut (consergeria, menjador, secretaria, neteja, hort escolar...) que puguin ser ofertes a l’alumnat expulsat
de l’aula degut a males actituds o falta de respecte cap als membres de la comunitat educativa.
S’aprova la proposta de continuïtat de la jornada compactada per al curs 2017-2018.
El sector de les famílies recorda la importància de tenir la llista dels llibres del proper curs al més aviat
possible i la coherència amb les possibles renovacions de llibres.

VIATGE FINAL D’ETAPA DE 4T ESO
Viatge a Astúries en quatre ratlles
“El viatge a Astúries ha estat molt encertat, encara que tothom demanava: Berlín, París, etc. Ens ho hem passat molt bé i
el tornaria a repetir. Un viatge inoblidable”. Paula Fernández.
“Lo mejor la comida i las actividades y lo peor las cabañas que son un poco pequeñas”. Gerard Girona.
“Los paisajes y la bajada en canoa una pasada. Lo mejor estar con los amigos”. Raúl Pérez.
“Los paisajes de Asturias me han enamorado. Ha sido una de las mejores experiencias, sin duda repetiría este viaje mil
veces”. Jenna Velasco.
“M’ha semblat un viatge on hi ha hagut l’oportunitat d’establir millor relació entre els companys”. Masha Yerashova.
“Ha estat un viatge fantàstic, m’ho he passat molt bé amb els meus amics”. Joan Florit.
“Un viatge ple d'il·lusions, emocions i somnis fets realitats”. Erik Cubeles.
“Me ha encanatado y lo repetiría otra vez”. Daniel Pérez.
“El millor viatge de la meva vida, perquè he rigut molt i he estat a llocs impressionants”. Àlex Grañena.
“M’ha agradat aquest viatge perquè he pogut estar més temps amb els amics , ja que per a molts és el darrer curs a
l’institut; tot i que el trajecte amb l’autocar ha estat molt llarg”. Ana Zhi.
“A mi me ha gustado mucho, porqué las actividades han sido interesantes y nos han atendido bien”. Nicolle Leiva.

No ens cansarem d’agrair la voluntat, dedicació i cura del professorat que els heu acompanyat:
Narcís Fradera, Núria Dordal, Vicent Barrachina i Òscar Peris.
La vostra implicació i eficàcia fa que es pugui continuar organitzant aquesta sortida. Moltes gràcies!
Núm.24
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ITINERARI PRE-PROFESSIONALITZADOR 4T ESO C
Projecte: “Les fonts”

Voler-Poder-Saber-Fer

Del reforç a l’èxit escolar

La nova normativa curricular demandava l’establiment de diferents itineraris per als alumnes de 4t d’ESO, explicitats sobretot en l’elecció per part dels alumnes i de les seves famílies de les assignatures optatives del curs. El nostre centre va
optar, en un principi de manera quasi experimental o pilot, per organitzar un grup de 4t d’ESO amb un perfil o caire preprofessionalitzador. No es tractava d’organitzar un grup de reforç escolar sinó d’un grup alumnes als que tractaríem d’orientar cap al món laboral i professional. D’aquí la lletra C de Cicles Formatius de Grau Mitjà. També se l’ha anomenat grup
PDC de Diversificació Curricular.
Tot això suposava la realització de molts canvis de tipus organitzatiu, curricular i metodològic:



Integració del centre docent en la xarxa d’instituts del districte i de la ciutat que tenen grups docents similars, amb la
supervisió de la Inspecció Educativa i el Consorci d’Educació de Barcelona.



Equip docent més reduït en què un professor podria impartir vàries assignatures.



Major implicació de les famílies i dels alumnes en el seu procés d’ensenyament aprenentatge, amb l’establiment d’uns compromisos en un contracte pedagògic inicial.



Reducció de llibres de text.


Adaptacions curriculars. Diversificació curricular
Ensenyament pràctic: realització de tallers pre-professionalitzadors i d’estades formatives en empreses, que per una part
suposa la participació activa d’entitats externes en la vida acadèmica del centre docent i per a l’alumne/a representa el
40% de les seves activitats d’ensenyament aprenentatge. Es realitzen en tot el districte de Sants-Montjuïc els dimarts i els
dijous.


Treball per projectes al voltant dels temes dels tallers i la metodologia APS d’Aprenentatge i Servei.



Avaluació per als 3 àmbits del coneixement: científic-tecnològic; lingüístic-social i pràctic. Participació del món de les
empreses i entitats socials en el procés d’avaluació de l’alumnat en aquest darrer àmbit pràctic.



Intensa acció tutorial.


Elecció de la tecnologia com l’assignatura optativa prioritària.
Els alumnes de 4t ESO C no formen un grup apart sinó que participen en la majoria de les activitats programades per als
alumnes del seu nivell: optatives, seminaris com el de matemàtiques financeres, sortides escolars, etc. i al mateix temps
són els impulsors entre els altres grups del centre de diferents projectes APS.
La complexa metodologia APS d’aprendre actuant, es basa en què qualsevol aprenentatge és significatiu si troba una raó
en la millora d’algun aspecte de la realitat. Així aquest aprenentatge adquireix un sentit cívic i de servei. Estimula la participació, el treball en equip, la reflexió, la presa de decisions, l’autonomia en l’aprenentatge, l’esforç i el treball, la utilització
de les noves tecnologies, la conscienciació social, etc.
Com a exemple dels projectes APS realitzats, al voltant dels quals s’han anat estructurant continguts de diferents assignatures tenim:


AVISMÓN Catalunya: El projecte “Un llibre ple d’històries” va rebre un premi de la Fundació Sarquavitae 2016



Projectes solidaris com “Banc d’Aliments”, “SOSàhara”, “Medicaments que no curen”, etc



Manteniment del centre docent: “De la idea al producte”



Jardí pedagògic “La dàlia”



Projectes de cooperació per a la pau.

Classificant al Banc d’aliments

A la seu d’Avismón
Taller de Reparació de bicicletes

Taller de cuina i repostería
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Taller al gremi de perruqueria
INSTITUT XXV OLIMPÍADA

Entre els tallers pre-professionalitzadors que han realitzat els alumnes destaquem:


TMB educa. Per segon curs consecutiu, els nostres alumnes han estat escollits per dissenyar amb els formadors del TMB les activitats del dossier pedagògic per a tots els grups escolars de la ciutat.



Cuina: Cuines del món (Ciències Socials) i Química a la cuina (Física i Química)



Oficis a la ciutat: perruqueria, confecció i moda, mecànica, jardineria, joieria, etc.



Grumet ÈXIT

Les empreses en les quals els nostres alumnes han realitzat estades formatives són totes del nostre districte i són
escollides pels nostres alumnes segons els seus interessos escolars professionals: hoteleria, turisme, comerç, manteniment general, tècnic esportiu, educació, etc. Realitzen un mínim de dues estades anuals en empreses. Els tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona supervisen tot aquest procés.
Els alumnes i les seves famílies, i també l’ Institut, es comprometen en un contracte escrit amb cada empresa i/o
entitat abans de fer un taller, una estada o un projecte solidari. Sovint aquestes empreses els realitzen una entrevista inicial amb el format d’una entrevista de feina i es comuniquen amb els professors tutors de l’alumne/a de manera
continuada i en l’avaluació final de l’estada que és de la seva competència total. La valoració que en fan les empreses contempla també els tres àmbits de coneixements i per això s’anomenen estades formatives. L’alumne/a s’integra en aquestes empreses i entitats com un més dels seus treballadors en la fase d’aprendre l’ofici o en pràctiques
i tant al final dels tallers com de les estades formatives en empreses, reben un certificat que poden integrar en el
seu currículum.
Per tant, podem concloure que l’itinerari educatiu establert per al 4t d’ESO C en el nostre centre és una innovació
organitzativa i metodològica de l’aprenentatge i que també pels resultats obtinguts, ni que sigui a efectes del currículum de l’alumne/a, és una elecció molt encertada per als que volen tenir un perfil o una aproximació al món laboral.
Professors Vicent Barrachina i Ma Dolors Pons

XERRADA

RESUM DE LA XERRADA : “Com acompanyar l’adolescència”
Del 2 de maig de 2017
A càrrec de Gemma Majó, psicòloga, terapeuta familiar i mare.
L’adolescència és una etapa important de canvis.

Deixar enrere la identitat infantil per assolir una identitat adulta.

Etapa de crisis, incertesa, recerca, patiment.

Un procés que va assolint major independència per reafirmar
una identitat.

No volen ser com nosaltres, recerca d’altres maneres de fer.

És freqüent en l’adolescent:
Audiència imaginària: són propensos a imaginar
que estan en escena.
Faula personal: Convicció que les experiències
pròpies són singulars i ningú és capaç d'entendreles.
Un sentiment d’invulnerabilitat i pensament màgic :
“A mi no em passarà, només els hi passa als altres...”

L’adolescent afronta grans transformacions:

Físiques, psicològiques, emocionals, socials (la integració en
el grup d’iguals).

Recerca de la independència.

Desenvolupament de la seva identitat, (qui soc “jo”?) Durant l’adolescència
Necessiten que els acompanyem.

Quin és el meu lloc en el món.
Necessiten pares i mares segurs, coherents.

Desenvolupament psicosexual.

Pacients per afrontar un període d’alts i baixos emocionals.

Pàgines webs recomanades: -w110.bcn.cat/portal/site/Joves -sexejoves.gencat.cat -Gencat.cat (salut jove)
-Parlemdedrogues.cat-Sobredrogues.cat-Sobrepantalles.cat-Trastorns alimentaris.Jove.cat -Adolescents.cat
Núm. 24
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JOCS FLORALS de SANT JORDI
LLENGUA CATALANA
1r CICLE
1r Premi Prosa

Un agent a París, de Joel Gaya

2n ESO B

2n Premi Prosa

La noia del temps, d’ Albert Picó

2n ESO B

2n Premi Poesia

Poema de Sant Jordi, de Jana Lorenzo

1r ESO C

1r Premi Poesia

Mediterrani, d’Alba Mercado

4t ESO B

1r Premi Prosa

L’ascensor, de Fèlix Otal

3r ESOC

2n Premi Poesia

Poemes i matemàtiques, de Laia Marcè

3r ESO A

2n Premi Prosa

L’assassí del 8, de Marc Rius

3r ESO C

2n Premi Prosa

Què és la vida?, de Laia Marcè

3r ESO A

1r Premi Poesia

Un paper en blanc, de Mònica Honrubia

2n batxillerat A

1r Premi Prosa

42 grams, de Mireia Fabian

1r batxillerat A

2n Premi Poesia

Davant del mar, de Rubén Sancho

2n batxillerat D

2n Premi Prosa (ex aequo)

L’arbre del saber, d’ Anna Mª Gaitano

2n batxillerat A

1r Premio Poesía (ex aequo)

La función de la vida, de Katherine González

3r ESO B

1r Premio Poesía (ex aequo)

Me arrepiento (soneto), de Marc Carrión

3r ESO A

2n Premi Poesia

Pétalo a pétalo, de Ana Grañena

4t ESO A

1r Premio Prosa

La esencia de la música, de Mireia Andrés

4t ESO B

2o Premio Prosa (ex aequo)

Algún día, d’ Eulàlia Gallardo

3r ESO B

2o Premio Prosa (ex aequo)

Y llegaste tu, de Maria Eiriz

4t ESO A

1r Premio Poesía (ex aequo)

Fantasia Onírica, de Mª del Mar Barroso

2n batxillerat C

1r Premio Poesía (ex aequo)

Biografia (soneto), de Nil Bustos

2n batxillerat D

2o Premio Poesía

Me ha callado el silencio, de Fátima Sy

1r batxillerat C

1r Premio Prosa

La lluvia, de Mª del Mar Barroso

2n batxillerat C

2o Premio Prosa (ex aequo)

Naufragio, de Nekane Bea

2n batxillerat B

2o Premio Prosa (ex aequo)

Maravillosa metamorfosis, de Mireia Fabián

1r batxillerat A

1r Premio Poesía

Otras formas del tiempo, de Juan Peloche

Pare de la Sara Peloche

1r Premio Prosa

Soy de allá donde me siento amada, de Pilar Rubio

Mare de l’Àlex i Ana Grañena

2n CICLE

BATXILLERAT

LENGUA CASTELLANA
2n CICLE

BATXILLERAT

PARES /MARES

LLENGUA ANGLESA
Batxillerat 1r Premi Kairun Zhou (2n Batx C) i Mª Mar Barroso (2n Batx C) / 2n Premi Sara Peloche (1r Batx D) i Paula Sánchez (1r Batx D)
LLENGUA FRANCESA
Batxillerat 1r Premi Paula Sánchez (1r Batx D) / 2n Premi Ismael Tchobanov (1r Batx D)
VISUAL I PLÀSTICA
Premis 3r ESO - Fotografia

1r Premi, Aina Fernández, Maria Guitierrez, Martina Villar / 2n Premi, Alexia Palomer, Luna Curty
3r Premi, Natalia Pérez

Premis Batxillerat - Art Postal

1r Premi, Olga Ciuolacu / 2n Premi, Iago Molino / 3r Premi, Marina Tejedor

CONCURS FOTOGRAFIA MATEMATICA “Mira el món des d’una altra prespectiva”
1r CICLE ESO Jordana Thomas, Júlia Dols

2n CICLE ESO EriK Cubeles

BATXILLERAT Mar Bàdenas, Suzhanli Sánchez

PROFESSORAT Vicent Barrachina, Virgínia Camps

PREMI AULA D’ACOLLIDA
Qori Mamani, Kuldeep Singh
MATEMÂTIQUES PREMIS CANGUR
1r ESO Ivan Russell

2n ESO Òscar Garcia

3r ESO Félix Otal

4t ESO Àlex Grañena

1 BTX Antonia Monárdez

2 BTX Joel Marín

CONCURS VÍDEO CIENTÍFIC FÍSICA I QUÍMICA
4t i Batxillerat 1r Premi Eric Cubeles (4t ESO), 1r Premi Yeray Navarro, 2n Premi, Antonia Monárdez, Maria Atienza i Jazmin Barzola (1r Batx)
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Motius per fer-se soci de l’AMPA
per només 30 € cada estudiant


Descompte del 15% alumnat de l’ESO i del 5% alumnat de Batxillerat 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 2017-2018
VENDA DE LLIBRES NOUS

VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ

Descompte socis del 15% (alumnes ESO)
i del 5% (alumnes Batxillerat) presentant el rebut de
pagament de la quota se soci de l’AMPA curs 2017-2018

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

EDICIONS ARRAHONA C/ Casanova, 3-5, bxs. Barcelona
9.30 a 13.30 i 16 a 19.30 Tel. 934 235 730

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 27 i dijous 29 de juny
de 17 a 19 h

Venda i compra
llibres

Dimarts 4 i dijous 6 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.
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ACTIVITATS AL BARRI
CaixaForum: 20è FotoPres "la Caixa"
Nova imatge documental

Del 28 d’ abril al 30 de juliol

Aquesta magnifica exposició la
trobareu al CaixaForum
Lloc i adreça:
Caixa Forum

La popularització de la fotografia digital i la
seva difusió a través de les noves tecnologies ha afegit un element nou a un debat encara obert: el de d'estatus de la imatge com a
document de la realitat. De la instantània
hem passat al relat; de la necessitat de documentar els fets, a la investigació; de l'objectivitat de la mirada subjectiva, al compromís
personal. La relació de la pràctica foto periodística amb el públic també ha canviat. Ja no
es busca l'impacte immediat o la denúncia,
sinó que es convida l'espectador a viure les
històries que hi ha rere les fotografies, a
identificar-s'hi i a generar sentit.

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”

Aquesta exposició aplega els deu projectes guanyadors de la 20a convocatòria de FotoPres "la Caixa".
Les propostes seleccionades assagen nous registres, motius i formats, i són una mostra de l'amplitud
dels interessos del documentalisme contemporani. Els treballs exposats van ser dotats amb les Ajudes a
la Producció i Publicació per a Projectes d'Imatge Documental de la Fundació Bancària "la Caixa". Han
estat elaborats sota la supervisió de tutors i el resultat de cadascun ha vist la llum en forma de foto llibre.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Aquest curs es continua mantenint una bona participació en les diferents activitats extraescolars, fins i tot s' ha incrementat
amb un total de 77 alumnes repartits en diferents disciplines:
AIKIDO: infantil, cadet i juvenil : 3 alumnes
BÀSQUET: cadet i juvenil : 10 alumnes
FUTBOL: infantil i cadet : 38 alumnes
VOLEIBOL: cadet i juvenil : 18 alumnes
COMERCIAL DANCE: 8 alumnes
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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