Núm. 25

L’AMPA DE LA XXV OLIMPÍADA

Març 2018

Aquest any l’AMPA ha començat amb una nova Junta amb ganes de seguir
treballant el millor possible, en equip i per seguir fent de pont entre les famílies
i l’Institut.
Encetem una nova etapa amb noves persones. En Josep Joaquim Castaño és
el nou president, la Pilar Main la nova secretària, la Pilar Rubio la nova tresorera, la Pilà Freixanet continua com a responsable del butlletí i entre tota l’AMPA
gestionant les activitats extraescolars.
Volem seguir col·laborant amb les activitats organitzades al centre, subvencionant sortides, organitzant xerrades/col·loqui, editant el butlletí, en la compravenda de llibres i distribuint les agendes i les carpetes de cada curs acadèmic.
Agraïm l’esforç que s’ha fet fins ara en les activitats organitzades al centre perquè els nostres fills i filles en puguin gaudir.
Activitats que són prou importants, tant com els estudis curriculars a les aules,
ja que seran eines i serviran per tenir una bona base en la seva formació com a
persones preparades, autònomes i amb els valors com el de compartir i el de la
convivència.
Aquest any, però, els nostres fills i filles de 2n de batxillerat, que estan
acabant el seu pas per l’Institut no tindran la sortida de fi d’etapa, aquesta
sortida que serveix per descobrir una nova ciutat, una nova cultura, una nova
manera de fer en un país estranger, compartint les experiències i viure intensament plegats aquesta aventura. No podran omplir en l’àlbum personal
dels records el fet de poder compartir aquesta sortida amb els companys i
companyes i el professorat.
Tindran les pàgines en blanc.
No tancaran bé aquesta etapa. No és just, no s’ho mereixen.
Algú no ha fet bé la feina, s’ha de dir perquè no torni a passar, de cara als pròxims cursos.
Des de l’AMPA s’ha intentat i no ha estat possible...
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Voleu estar informats de tot el que fem des de l’ AMPA?
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DE LA SALA DE GUARDIES A LA SALA DE PREMSA
DE LA SALA DE GUÀRDIES A LA SALA DE PREMSA
Per Josep Anton Rodríguez Collado, director.
L'Institut XXV Olimpíada des del seu començament ha disposat d'un espai "Sala de Guàrdies"
per atendre aquells alumnes que se'ls excloïa de la classe per raons diverses. Una eina pedagògica cercant el comportament respectuós de l'alumnat a l'aula i, per tant, un espai per reflexionar
i cercar un canvi d'actitud quan aquest comportament no era l'adequat.
Amb el pas del temps hem hagut de revisar l'eina perquè no acomplia el seu objectiu i l'alumnat
havia fet de l'aula un espai d'escapament de les sessions de classe. La revisió ens ha dut a
transformar l'aula de guàrdies en Aula de Premsa, espai on l'alumnat treballa com a persones de
la premsa cercant informacions i redactant-les per elaborar el butlletí informatiu de l'institut.
El canvi és molt significatiu perquè s'ha posat en primer terme que el lloc on ha d'estar l'alumnat
és a l'aula ordinària i no a la sala de guàrdies i, això, comporta canvis metodològiques per a les
sessions classe que impedeixen que el comportament inadequat cercant l'expulsió tingui efecte
perquè cada professor o professora gestiona l'aula en tots els casos, fins i tot quan es produeix
alguna distorsió. Evidentment quan algun alumne o alguna alumna perd el control i provoca situacions greus l'expulsió de l'aula es produeix però amb actuacions contundent que cerquen la
millora de comportament i que no passen per la sala de guàrdies.
La sala de premsa que substitueix la sala de guàrdies esdevé una realitat física i presencial per
impedir que sigui normalitzat allò que ha de ser excepcional, és a dir, que no es consideri normal
que un alumne o una alumna pot romandre fora de la seva aula en les sessions de classe.
L'experiència encetada aquest curs es pot valorar com a positiva i cal que anem avaluant la nova
metodologia al llarg del curs per millorar-la en cursos següents.

PROJECTE ERASMUS+KA2: Viatgem a Xipre!
Projecte Erasmus+ KA2: Viatgem a Xipre!
Per Esteve Juanola Feliu, coordinador pedagògic i coordinador del projecte "Avaluació
entre iguals."
L’Institut XXV Olimpíada participa com a soci en el projecte europeu ERASMUS+ KA2 sobre autoavaluació i avaluació entre iguals que té per títol “Self (and) Peer Assessment (towards) Revolutionary Education” i per acrònim S.P.A.R.E
Del 3 al 10 de febrer, 8 alumnes de 1r de Batxillerat acompanyats per 3 professors (2 professors
d’anglès i el coordinador pedagògic) viatjaran a Xipre. Ens hi acollirà l’“American Academy Larnaca” per debatre sobre desenvolupament humà sostenible amb l’alumnat dels altres països participants al projecte: Itàlia, Croàcia i Turquia. Pretenem contribuir amb la resta de centres al
procés de transformació dels sistemes educatius a nivell europeu.
La nostra participació en la trobada de centres consistirà en intercanviar i implementar la metodologia de l’oratòria (We Debate) com a estratègia pedagògica per a treballar transversalment
les competències que ha d’assolir l’alumnat i, alhora, avançar amb l’avaluació entre iguals com a
eina per a una nova avaluació que doni resposta a l’actual context en què es desenvolupa el
procés d’ensenyament i aprenentatge.
Coneixedors del repte que tenim per endavant, volem compartir amb tota la comunitat educativa
de l’institut XXV Olimpíada el nostre compromís en l’adquisició de noves metodologies i eines
sistemàtiques per a l'avaluació de les competències bàsiques, així com també les anomenades
competències ciutadanes (equitat, honestedat, bondat, actitud positiva, respecte, responsabilitat,
treball en equip, confiança ) per avançar cap a la ciutadania europea del segle XXI, en la doble
vessant del desig de formació al llarg de tota la vida amb una component sòlida de pensament
crític i de coneixement de les pròpies competències i valoració de les intel·ligències múltiples.
Logo del Projecte SPARE
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EL CONSELL ESCOLAR INFORMA
Consell Escolar núm. 1 (4 d’octubre de 2017)
Constitució del Consell Escolar 2017-2018.
Comissió de convivència (Comissió Permanent), Comissió econòmica, Comissió agenda 21.
Ratificació de coordinadors unipersonals: coordinador de l’Estada a l’empresa Albert Domingo (coord. Batx.), Impuls de mesures
pro igualtat: Olga Bernal.
Aprovació de les actes anteriors, memòria del curs 2016-2017.
Organització del curs 2017-2018. Presentació dels horaris del curs. Mecanisme de control d’assistència de l’alumnat i professorat.
Projecte de convivència TIC-TAC del centre. Millor atenció a la diversitat a través de l’aula d’acollida.
Es presenta la Memòria que consta de 68 pàgines.
Cal destacar els bons resultats de l’alumnat de 1r d’ESO.
La promoció actual de 3r.d’ESO amb problemes per tenir mancances d’assoliment de competències.
4t d’ESO diversificació curricular.
Els resultats molt bons a les PAU, s’hi van presentar 56 alumnes i hi van aprovar tots, 100% aprovats.
Important el treball trimestral per projectes i un projecte transversal per fer una revista del centre.
Al PAC s’estableix un nou sistema d’avaluació que va endarrerit i del qual s’anirà informant.
Activitats i serveis. Algunes activitats programades són: Participació en un Erasmus Plus a Xipre de 8 alumnes d’anglès de 1r
de Batx. Sortida Intercanvi amb el Collège Fre Scamaroni de Charleville-Mézières a França per a l’alumnat de francès.
Sortida de 2 dies a la Fira Arco de Madrid per a 1r Batx.
Projecte conjunt amb la Fundació Miró. Treball transversal amb els departaments de socials, llengües i plàstica.
Ruta de l’exili, proposta de filosofia i història.
La memòria de l’holocaust. Treball de valors sobre la no discriminació. Ponència al Parlament .
Viatge de fi d’etapa de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat
Sortida a l’aquari. App ruta literària per Barcelona per a 2n d’ESO. Una sortida per nivell de Socials a la 1a i 2a avaluació.
Participació de tres nivells a les proves Cangur.
Assistència a xerrades sobre drets humans.
Respecte a l’organització del curs actual comptem amb 45 professors, 9 a mitja jornada i 1 a un terç.
Implementació d’una aula de premsa amb 34 hores del professorat de guàrdia per atendre a l’alumnat expulsat, i així poder aprofitar aquest temps treballant en un projecte.
Les pràctiques de laboratori de Batxillerat es faran a fora.
Ha caigut 1 matèria de les ofertes a Batxillerat.
L’AMPA comenta que es portaran a terme xerrades organitzades per la FAPAC com el curs anterior. Es torna a recordar la necessitat de reutilitzar els llibres i seguir insistint en la necessitat d’implicar a les famílies.
S’ha adjudicat a l’empresa NDAVANT per portar la neteja i el menjador a TENO, i es recorda que hi ha una comissió en què hi
participa l’alumnat i personal de la cuina.
Es preveu una millora de les TIC com a instrument de treball per anar-les implementant al llarg del curs.

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA
L’Assemblea General de mares i pares d’aquest curs 2017-2018, es va fer el passat 1 de desembre, 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 implicació de pares i mares per mantenir 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 2016-17.
3– Renovació de la Junta.
4- Informacions diverses.
5- Torn obert de paraules.
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EL GRUP DE 4T ESO C – ORIENTEM CAP A CICLES FORMATIUS L’ITINERARI PRE-PROFESSIONALITZADOR ES CONSOLIDA EN EL CENTRE
Enguany 24 alumnes de 4t d’ESO segueixen l’itinerari que anomenem pre-professionalitzador.
Treballem per projectes, al voltant dels tallers i estades formatives en empreses, però també
d’aprenentatge i servei.
S’anomena grup PDC o de diversificació curricular perquè en finalitzar el curs escolar, cada
alumne d’aquest grup podrà presentar un currículum que segurament serà diferent al d’un
altre del seus companys de 4t d’ESO. Hi ha alumnes que fan estades en empreses amb un perfil
de suport a la comunitat, altres amb un perfil d’hoteleria, de comerç, esportiu, administratiu, etc.
Com sempre, es procuren atendre les preferències i interessos de cada alumne/a al respecte i l’opinió dels pares i tutors. Totes les empreses han de ser del districte de Sants-Montjuïc.
És un procés també molt enriquidor per a la comunitat educativa perquè suposa l’entrada i
participació en el centre docent, del món empresarial, d’entitats socials i institucions que tradicionalment no formaven part del món educatiu. Ara no tan sols hi participen des de les seves seus,
sinó que imparteixen formació i avaluen conjuntament amb el professorat, els tres àmbits
d’aprenentatge: l’àmbit lingüístic i social, el científic tecnològic i l’àmbit pràctic.
Com en cursos anteriors, l’àmbit pràctic que engloba aquests tallers de formació professional inicial i les estades formatives en empreses, el desenvolupem en les jornades de dimarts i
dijous, i queden dilluns, dimecres i divendres per a les assignatures pròpies de 4t d’ESO, treballades des d’un caire més competencial.
I aquí hem de parlar també dels projectes APS d’aprenentatge i servei. La complexa metodologia APS d’aprendre actuant es basa en la premisa que 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. Els nostres alumnes de 4t ESO C són participants i alhora impulsors,
planificadors i organitzadors d’altres projectes d’APS del centre docent com per exemple, la ja
tradicional campanya per al Banc d’Aliments de Barcelona.

Treballant a l’ONCE

Treballant al poliesportiu

L’Espanya Industrial
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Treballant al CFA

Treballant al Jardí-Hort
Pedagògic LA DALIA
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Els alumnes i les seves famílies, i també el propi institut, es comprometen en un contracte
escrit amb cada empresa i/o entitat abans de realitzar un taller, una estada o un projecte solidari. Sovint les empreses els fan una entrevista inicial amb el format propi d’una entrevista de feina i es comuniquen amb els professors tutors de l’alumne/a de manera continuada. Ja hem comentat que la valoració de l’alumne/a que fan les empreses té en compte 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 propi currículum.
La totalitat dels alumnes del grup van realitzar en aquest trimestre un projecte APS de medi ambient amb l’ONG MEDICUSMUNDI, anomenat “La febre de l’or” sobre la mineria artesanal en el
Tercer Món, i van presentar també alguns dels seus treballs finals en aquesta primera Tarda
d’Arts: un audiovisual temàtic, un treball de Visual i Plàstica en forma d’arbre dels desitjos, etc.

Integrada a l’equip
d’AVISMÓN

Treballant a l’escola
Ramón Casas

Campanya al Banc d’Aliments

Treballant a
l’escola Verdaguer

En aquest primer trimestre del curs escolar, 10 alumnes d’aquest itinerari han realitzat estades formatives en diferents empreses del districte i els 14 alumnes restants han seguit un
taller pre-professional de cuina, la cloenda del qual va ser el bufet o berenar que van oferir el
dia 19 de desembre en la primera Tarda d’Arts d’aquest curs escolar 2017-2018 en el nostre
centre. El taller tenia per títol: “Cuines del món” i els alumnes anaven explicant en la presentació
d’on procedien els diferents plats i les matèries primeres d’elaboració.
La valoració tan positiva d’aquests projectes per part de tota la comunitat educativa fa que
ens trobem en un procés d’autèntica consolidació i continuïtat d’aquesta tercera via per als
alumnes de 4t d’ESO, interessats a realitzar una aproximació al món laboral.

Cuines del món-Taller de Cuina d’ alumnes de 4t d’ESO PDC
Núm. 25
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TARDA D’ARTS
Consolidada la “Tarda d’Arts”, com sempre al acabar cada
trimestre, el dimarts, 19 de desembre de 2017, es va celebrar la XX Tarda d’Arts, amb alumnes del XXV Olimpíada,
la primera d’aquest curs, amb un programa ampli i una
gran assistència de públic.
El programa inclogué: la XXVII Inauguració d’obres d’art,
la IX Exposició d’obres de Ciències i Tecnologia, El
Taller de cuina d’alumnes de 4t d’ESO PDC, les XVIII
Vesprades Musicals, la VII Mostra d’Obres de Petit
Format i la presentació del projecte La Febre d’or en
què participa l’alumnat de 4t d’ESO PDC. Amb el suport
de l’AMPA XXV Olimpíada es va poder oferir el vernissatge per obrir a tothom l’activitat artística del nostre alumnat.
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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: vernissatges (al final de cada trimestre).



Reunions mensuals el primer dimarts de cada mes, a les 18 h.



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

Projecte de Socialització de llibres
Heu sentit a parlar algun cop de la socialització de llibres de text? Sabeu que hi ha moltes escoles de Primària i, algunes de Secundària, que ja ho estan portant a terme?
La socialització de llibres consisteix en la reutilització dels llibres usats pels alumnes del centre
durant diversos anys.
La socialització és important ja que es fomenten valors com saber compartir, respectar el material i responsabilitzar-se’n. També promou la solidaritat i la igualtat, entre d’altres.
A nivell mediambiental es fa un ús més perllongat dels recursos, aspecte que es pot tenir en
compte en el treball que es fa com a Centre al Projecte de l’Ajuntament d’Escoles + Sostenibles.
El tercer gran avantatge és a nivell econòmic, ja que es rebaixa clarament la inversió de cada
família ja que no s’han de comprar llibres nous cada curs.
Des de l’AMPA de la XXV Olimpíada, juntament amb una part de l’Equip de l’Institut, hem creat
una Comissió de Socialització on estem treballant en el Projecte de Socialització de llibres de
text per a l’ESO. La nostra fita seria que, a curt termini, s’implementi aquest nou funcionament i
tots els alumnes gaudeixin dels avantatges que el Projecte representa.
Normalment, es paga una quota anual per cobrir les despeses de llibres que no estiguin en bon
estat, llibres d’activitats, etc. En cap cas es pot socialitzar tot allò que es consideri material fungible o d’ús particular, és a dir, llibres i quaderns d’exercicis i llicències dels llibres digitals. Aquest
material no s’inclou dins la quota de la socialització.
La Comissió continuarà treballant en el Projecte i, així que es vagi fent més concret, anireu rebent més notícies.

Núm. 25

Pàgina 7

ACTIVITATS AL BARRI
Caixa Forum: L’ART D’EXPLICAR HISTÒRIES

Del 23 de Març al 24 de Juny de 2018

“SEMPRE HE TINGUT L’ESPERANÇA QUE LES NOSTRES
PEL·LÍCULES PORTESSIN EL PÚBLIC A RELLEGIR LES
NARRACIONS ANTIGUES I ELS MITES, A CASA O A
L’ESCOLA.”
WALT DISNEY
La infantesa de milions de
persones arreu del món ha
quedat marcada per les versions Disney dels relats
clàssics. Obres com El rei
Mides o Hèrcules, d'origen
mitològic, faules com Els tres
porquets o La cigala i la formiga, llegendes com Merlí, l'encantador o Robin Hood, contes de pioners americans com Pecos Bill o John Henry, i
contes de fades, com Blancaneu, La sireneta o Frozen.

Aquesta exposició la trobareu
a l 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 20 h.

VISITA GRATUÏTA per a tots els
clients “La Caixa”

Aquesta exposició està formada per un conjunt ampli de dibuixos,
des d'aquarel·les fins a impressions digitals, que guien el visitant per
la trajectòria creativa dels estudis Disney. La mostra inclou alguns
fragments de les notes de producció, storyboards i estudis de personatges que permeten entendre el procés que va fer possible l'adaptació de les històries clàssiques a l'animació.

Activitats extraescolars del curs 2017-2018
ACTIVITATS ESPORTIVES
Iniciació a les tècniques en les diferents disciplines.
BÀSQUET Júnior A: Dilluns de 19:30 a 20:30 h.- Dimecres de 20 a 21 h.
BÀSQUET Júnior B: Dilluns i Dimecres de 20 a 21 h.
Entrenadors: Pablo Hernando i Edu García.
FUTBOL INFANTIL: Dimarts i Dijous de 17 a 18 h.
FUTBOL CADET:

Properes actuacions
de l’ AMPA al Centre


Sortida de 4t d’ ESO a
Astúries



Jocs Florals Sant Jordi
XXV-2018



Vernissatge a la Tarda
d’Arts



Xerrades 2n trimestre

Dimarts i Dijous de 18 a 19 h.

Entrenadors: Marc Font i Oriol Pons.
VOLEIBOL INFANTIL: Dilluns de 17:15 a 18:15 h.- Dimecres de 16:30 a 17:30 h.
VOLEIBOL CADET: Dilluns de 17:15 a 18:15 h. - Dimecres de 16:30 a 17:30 h.
Entrenadora: Bárbara Coiradas.

ACTIVITATS CULTURALS
TALLERS de fotografia i literatura: Dimecres de 17 a 18h. Monitora:Nerea Arrojería.
COMERCIAL DANCE: Dimecres de 17 a 18:30 h. Monitora: Eva Perales.

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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