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Benvolgudes famílies de 1r ESO el curs acadèmic 2018-2019, 

Amb aquesta carta us volem donar la benvinguda a l’Institut XXV Olimpíada 

i donar-vos algunes dates i informacions per al proper curs. Encara que 

l’entrada a l’institut suposi un gran canvi per als vostres fills i filles, 

l’institut manté un contacte estret amb les tutories de sisè de primària 

sobre l’evolució personal i acadèmica de l’alumnat que s’ha matriculat al 

centre, per tal que el seu procés d’aprenentatge tingui una continuïtat. 

Per reforçar la informació de les escoles, el dimarts dia 4 de setembre, a 

les 9:30 hores, els vostres fills i filles hauran de venir al centre a fer una 

prova de nivell de matemàtiques, castellà, català i anglès, amb valor 

informatiu. Durant la realització de la prova, a les 10h, hi haurà una 

reunió informativa per a pares i mares sobre l’organització del centre, 

horaris, calendari, servei de menjador i altres temes d’interès, com ara els 

hàbits d’estudi, la col·laboració de les famílies amb l’acció tutorial  o la 

tria de les matèries optatives. 

Amb aquesta carta us adjuntem la llista de llibres i material del curs 2018-

2019. L’AMPA de l’institut té un sistema de reutilització de llibres de 

segona mà: podeu consultar els dies de venda al full adjunt de l’AMPA. 

Finalment, us recordem que la presentació del nou curs per a l’alumnat 

serà el dimecres 12 de setembre, de 9h a 11h, i que les classes 

començaran el dijouss 13, a les 8 del matí. Aquell mateix dia es recolliran 

els deures d’estiu que cada escola ha proposat al seu alumnat de sisè 

segons els casos. 

Us recomanem que consulteu la pàgina web de l’institut 

http://institutxxvolimpiada.cat/ per les novetats que puguin sorgir. Bones 

vacances! 

L’equip de Coordinació 

Barcelona, juny de 2018 


