
 

 

Benvolgudes famílies, 

Aquest any l’AMPA ha  començat amb una nova Junta amb ganes de fer-ho el 
millor possible i, sobretot, de treballar en equip. Hi ha noves persones i són 
nous temps. La Gemma Guinot és la nova presidenta, l’Anna Nisarre continua 
com a secretària, el Jesús Espartero és el nou tresorer, el Benito Gonzàlez està 
a càrrec de les activitats esportives i la Pilà Freixanet i la Núria Ros s’encarre-
guen del butlletí. 

Com que aquest any som un grupet de gent considerable, ens agradaria ampli-
ar-lo i que en fóssim més els qui assistíssim a les reunions que s’organitzen el 
primer dimarts de cada mes a les cinc de la tarda, ja que de ben segur alguna 
cosa positiva en podreu treure i, també, aportar-ne, considerant  que l’ Ampa  
hauria de ser com un pont entre les famílies, amb les seves realitats diverses, 
i l’ Institut, com a centre de formació més oficial.    

El que semblava que no podia anar més enllà s’ha superat: ens referim a les 
retallades i la seva afectació, en general, a l’educació pública, però malgrat tot, 
creiem en una educació pública de qualitat i, mentre continuem vinculats a 
l’Institut, haurem de procurar que les coses rutllin el millor possible, al menys en 
allò que estigui en les nostres mans . 

Volem seguir col·laborant amb les activitats organitzades al centre, subvencio-
nant sortides, organitzant xerrades/col·loqui, editant el butlletí, comprant i ve-
nent llibres i distribuint les agendes i les carpetes de cada curs acadèmic. 

Al novembre de 2012 l’AMPA d’aquest Institut, com tants d’altres, va recolzar el 
posicionament del director en contra de la Reforma educativa en una carta in-
closa en el correu de l’espai web de l’avantprojecte de llei per a la participació 
dels ciutadans. Us la fem arribar de nou a través d’aquest butlletí. 
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Voleu estar informats de tot el que fem des de l’Ampa? 

Envieu-nos un mail a ampa25ena@terra.es amb el vostre mail 

i us afegirem a les nostres llistes de distribució 



 

 

Sr.  José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

Sr. Ministro, 

Los padres y las madres del Instituto XXV Olimpíada de Barcelona nos preguntamos sobre las mejoras que supon-
drá para la comunidad educativa (alumnado, docentes y familias) la reforma educativa que usted plantea. 

En pleno siglo XXI, en una sociedad totalmente tecnificada y automatizada es inconcebible e inaceptable que se 
pretenda eliminar la formación tecnológica. Las Universidades reclaman una buena formación en este campo y se 
debe iniciar el proceso en los institutos. En un momento en el que los estudios post obligatorios de la universidades 
y de los ciclos formativos europeos son cada vez más específicos no se puede reducir la educación secundaria obli-
gatoria a las ciencias y las letras de tiempos pasados. 

Es incongruente la supresión del Bachillerato en la vía de Artes Escénicas, Música y Danza, ya que nos vuelve a 
alejar de los sistemas educativos europeos en un momento en que debemos estar más cerca de Europa. Mientras 
otros países consideran la educación musical como prioritaria, como el caso de Suiza, donde recientemente refor-
maron la Constitución para reforzar la educación musical en la escuela, en España se ningunean las artes escéni-
cas, música y danza dejándolas sin espacio para su desarrollo. A pesar de que esta opción existe en muy pocos 
centros en España, uno o dos por provincia, y supone coste cero para las arcas públicas, ya que es impartida por 
los propios docentes de los centros. 

Los alumnos deben conocer y experimentar en todos los campos, deben tener una cultura general que les permita 
elegir el trabajo o los estudios que realizaran cuando acaben su formación obligatoria, por ello, en un mundo dónde 
las artes y la tecnología cubren el espectro social, no podemos aceptar una ley que los suprime de la educación se-
cundaria y del bachillerato. 

Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorgani-
zación y participación en la vida del centro. Por lo que es incomprensible que el Consejo escolar quede relegado a 
mero asesor, sin ninguna función, convirtiendo a las familias en actores pasivos ante la educación de sus hijos e 
hijas. El profesorado no tiene opciones de intervenir de forma participativa en funciones que quedan en manos de la 
dirección. La comunidad educativa en su conjunto (a la que no se hace ni una mención) pierde las posibilidades de 
intervención. La participación exige poder de decisión, lo opuesto al control autoritario. 

No es admisible adelantar la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al 
alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orienta-
ción hacia la formación profesional en una vía muerta, y añadiendo mecanismos que amenazan con adelantar la 
segregación al segundo curso. Al seleccionar antes de tiempo, se selecciona mal, cuando todavía no pueden saber-
se las capacidades que podrán desarrollar los niños y niñas. 

Por todo ello subscribimos los escritos del director del instituto XXV Olimpíada que le han llegado por medio del co-
rreo que han incluido en el espacio web del anteproyecto de ley para la participación de ciudadanos. 

Creemos que educar es abrir puertas, hacer personas autónomas y responsables por eso exigimos una educación 
para nuestros hijos e hijas que no los prepare exclusivamente para ser futuros trabajadores y trabajadoras cuyo 
campo de acción en la sociedad deba limitarse al campo de lo laboral, sino también a su participación como ciuda-
danos y ciudadanas, con autonomía de pensamiento, crítico con el mundo que le rodea y con capacidad para imagi-
nar y crear nuevas y mejores realidades. 
 

Atentamente,  

Ampa IES XXV Olimpíada,  

Barcelona a 12 de Noviembre de 2012 

 

CARTA AL MINISTRE WERT 

 

En aquests moments de crisi no podem quedar callats ni quiets, els nostres  

fills i filles necessiten que cridem davant de les injustícies, defensant els valors  

d’una societat en la qual les persones siguin el més important. 
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Consell Escolar núm. 1 (8 octubre 2.012) 

Pel que fa a les comissions es comenta que  s’hauria de tornar a posar en marxa la Comissió Agenda21 i 
dinamitzar de nou el tema del reciclatge. 

S’aprova l’adscripció de l’Institut del Teatre al nostre Centre, ja que s’ha vist que hi ha força sol·licituds 
d’alumnes d’ESO d’aquell centre que volen venir a fer el Batxillerat al nostre i, fins ara, tenien dificultats 
per no ser un centre adscrit. 

S’informa que per part de la direcció s’han enviat escrits de queixa, tant a la Generalitat com al Ministerio 
de Educación, per la possibilitat que es planteja a l’avantprojecte de reforma educativa de la desaparició 
del Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa i la reducció de les matèries científiques i de tecnologia, 
tant a l’ESO com al Batxillerat. 

També s’ha enviat una queixa a la Generalitat per reclamar que no es triguin tants dies a atendre les 
substitucions per baixa o llicència. No han contestat. 

Per part de l’alumnat de Batxillerat es demana que pel que fa als exàmens trimestrals hi hagi un cap de 
setmana al mig dels 3 o 4 dies per poder distribuir millor les hores d’estudi. Es comenta que ara ja estan 
determinats els del primer trimestre, però que es tindrà en compte per als del 2n i 3r. 

Es determina que la persona responsable de l’Estada a l’empresa de 2n de Batxillerat sigui el professor 
Albert Domingo. 

Per part del professorat i la Direcció es fa una valoració positiva de la posada en marxa de la jornada con-
tinuada pel segon cicle de l’ESO i del manteniment de la jornada partida per al primer cicle. Es demana 
als representants dels pares que també ho valorin i es respon que es té pensat fer una enquesta als pa-
res perquè en facin la seva valoració. 

Es comenta que al no haver-hi cap Departament que ho organitzi, aquest curs no es farà l’esquiada de 
l’alumnat de 2n d’ESO. 

Els alumnes de 4t d’ESO aniran al mes de maig a Astúries i els de 2n de Batxillerat faran el viatge de final 
d’estudis durant el mes de març. La sortida a Port Aventura serà el 18 de maig. 

Es recorda a l’alumnat que no es pot anar amb samarreta sense mànigues. 

S’agraeix a totes les persones que han deixat l’institut, tant professors com pares, la bona feina feta. 

 

Consell Escolar núm. 2 (21 gener 2.013) 

És per fer la constitució del Consell Escolar renovat després de les eleccions i la renovació d'aproximada-
ment la meitat dels seus consellers. Per part dels pares i mares s’han renovat dos dels tres representants, 
i han estat escollits la Dolors Díaz i en Benito González. 

Per part de l’alumnat han estat escollits l’Adrià Llorens i la Marta Rebula. 

Volem conèixer la vostra opinió sobre el nou horari d’aquest curs i com ha influït en els vostres fills/es i 
en el dia a dia de la família.  

A la web de l’institut trobareu la enquesta dirigida a les famílies amb fills/es a 2n, 3r i 4t d’ESO. Amb les 
vostres respostes elaborarem les conclusions per tal de presentar-les al Consell Escolar. 

Contesteu abans del dia 31 de març!                                                                   

Participeu! La vostra opinió és important! 

 

EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
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Enquesta d’opinió: jornada curs 2012-13 



 

 

 

ENTREVISTA ALS CONSELLERS REPRESENTANTS DE  

L’ALUMNAT EN EL CONSELL ESCOLAR 
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El Consell Escolar és un òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa 
en el funcionament i govern del centre. Ens ha interessat conèixer el parer dels representants 
de l’alumnat al C.E. 

 

Adrià  Llorens, 4t B ESO 
 

Què en penses del Consell Escolar? 

Que és un bon òrgan per mantenir en contacte els diferents 
sectors del centre. És una sort que actualment tinguem tres 
representants d’alumnes. 
 

Per què t’hi vas presentar? 

Perquè sempre m’ha agradat representar la gent, ser la veu 
de moltes persones. 
 

Creus que se us escolta suficientment? 

No sempre. Els alumnes som la major part de l’institut  i som els que tenim menys representació 
de tots els sectors. 
 

Quina és la vostra funció al Consell Escolar? 

Representar, informar i transmetre la veu dels alumnes al Consell. 
 

Com informeu als alumnes de les decisions preses en el Consell Escolar? 

A través de la Junta de delegats, on assistim els tres consellers. 
 

Quines propostes teniu per més endavant? 

Totes les que ens transmetin els alumnes. 

 

 

Marta Rebulà    1r Batxillerat B  
 

Què en penses del Consell Escolar? 

Doncs que és una bona institució, però que hi ha poca repre-
sentació per part dels alumnes. Penso que n’hi hauria d’haver 
més, ja que els alumnes som un quart dins de l’institut, és a 
dir, s’han de tenir en compte els pares, el claustre, l’equip di-
rectiu i  els alumnes. Per mi, tres representants són pocs. 
 

Per què t’hi vas presentar? 

Perquè m’agrada estar informada del que passa al centre i 
poder tenir veu per expressar el què la majoria pensa. 
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Creus que se us escolta suficientment? 

Sí, crec que tenim força veu. 
 

Quina és la vostra funció al Consell Escolar? 

Representar els alumnes de l’Institut i “lluitar” per una convivència bona i justa dins del Centre. 
 

Com informeu els alumnes de les decisions preses en el Consell Escolar? 

A les tutories, normalment. 
 

Quines propostes teniu per més endavant? 

Mentre tot estigui dins del món de l’ètica i la justícia no tindré cap mena d’objecció.? 

 

 

 

Elias Casanovas   1r Batxillerat C 

 

Què en penses del Consell Escolar? 

El Consell Escolar em sembla una bona manera de democratitzar el 
funcionament de l’institut, és a dir, de garantir que tothom participi 
de manera equitativa. 
 

Per què t’hi vas presentar? 

Quan feia tercer d’ ESO m’inquietava tot l’àmbit social i de demo-
cràcia al món. Llavors ens van proposar presentar-nos al C. E. La 
Cèlia Nisarre, que era consellera dels alumnes, em va dir que era 
molt interessant així que m’hi vaig presentar. 
 

Creus que se us escolta suficientment? 

Els alumnes tenim tres veus i tres vots en total. Amb els quals podem donar part del debat. Així se-
gur que ens escolten. 
 

Quina és la vostra funció al Consell Escolar? 

Com ja he explicat tenim tres vots i tres veus. Aquesta és la nostra eina per fer arribar la veu dels 
alumnes al C. E. i fer-la efectiva. 
 

Com informeu als alumnes de les decisions preses en el Consell Escolar? 

Posteriorment al CE fem una reunió de delegats amb els que repassem l’ordre del dia del C.E. i els 
apunts que hem pres. Els delegats ho transmeten als alumnes a les tutories. 
 

Quines propostes teniu per més endavant? 

S’ha d’implementar de manera constant la assemblea d’alumnes. Per garantir l’horitzontalitat de la 
participació dels alumnes. En altres paraules, que tots puguin dir la seva de manera més directa al 
C.E. 
 

(Alguna proposta de pregunta o resposta que creguis interessant per fer sortir en aquest 
butlletí…) 

Autocríticament diria que aquest funcionament, de la transmissió de la informació a través de les 
tutories, va millor a batxillerat que a segon cicle d’ ESO i, millor al segon cicle que al primer. 

 



 

 

 

FORMACIÓ FAMÍLIES             

RESUM DE LA XERRADA-CAFÉ: ”Què farà el teu fill després de l’ESO?  

Del passat de 14 de febrer  

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

De nou l’Àlex Visus ens 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. Partim de la base 
que el més important és saber les preferències i capacitats 
del nostre fill o filla; tant si volen continuar estudiant com si 
prefereixen incorporar-se al món laboral, nosaltres hem 
d’estar ben informats per poder-los acompanyar en la seva 
decisió.  
 

Les dues opcions més freqüents pels qui volen continuar 
estudiant són el batxillerat i els cicles formatius de grau 
mitjà, però per a aquells que no poden o no volen, n´hi ha 
d’altres, Programes de qualificació professional inicial (PQPI); l’Institut obert de Catalunya (IOC); Forma-
ció de persones adultes (FPA) o altres ensenyaments no reglats. 

 

El grau mitjà té una durada de dos anys i s’obté la titulació de 
“Tècnic en…”., i permet accedir al grau superior superant una 
prova d’accés. Amb els Cicles formatius de Grau Superior s’ob-
té el títol de “Tècnic Superior en…”. Des d’aquí es poden triar 
altres estudis superiors o anar a la Universitat. 
 

El Batxillerat dura dos cursos i només s’hi pot accedir superant 
l’ESO. Hi ha tres especialitzacions: Arts Visuals i Escèniques, 
Humanitats i Ciència Socials i Ciències i Tecnologia. Amb el 
títol de “Batxiller” es pot passar directament a un cicle formatiu 
de grau superior o a estudis universitaris, mitjançant una prova 
d’accés (PAU). 

RESUM DEL CAFÈ-TERTULIA: Què farà el “meu” fill després de l’ESO?  

Del passat 18 de febrer 

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

Aquí l’Alex va insistir que qualsevol opció en el camí triat en els estudis és vàlida; vam parlar de casos 
concrets i personalitzats. Es va donar especial importància a saber veure les aptituds particulars dels 
nostres fills. Es van exposar dubtes i problemàtiques particulars que no deixen de ser generals.  

Pàgines webs recomanades: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio 

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

www.gestudio.cat 

També trobareu informació a la nostra web 

www.xtec.es/ies25enaolimpiada-bcn 
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QUÈ ESTEM FENT AQUEST CURS? 

-Xerrada– Cafè “Què farà el teu fill després de l’ESO?”, 14 de febrer 

-Cafè—Tertúlia “Què farà el “meu” fill després de l’ESO?”, 28 de febrer 

-Cafè—Tertúlia “Com podem ajudar el nostre fill al Batxillerat?”, 14 de març 

-Enquesta sobre la “Jornada continuada”. L’opinió de les famílies és important.   

-Col·laboració en el “PREMI AL MILLOR LECTOR” organitzat per la biblioteca del centre. 

-Pintura de les pistes i renovació de porteries i cistelles de bàsquet i futbol  

-Col·laboració en Vernissatges (al final de cada trimestre) 

-Reunions mensuals, el primer dimarts de cada mes 

-Compra-venda de llibres (juliol i setembre) 

-Distribució d’agendes i carpetes, a l’inici de curs 

-Subvencions sortides: Port Aventura i viatges de fi d’etapa 

Vine i participa! 
Tots som AMPA! 

 Què fa?   
l’ AMPA? 
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Properes actuacions de 
l’AMPA en el Centre:  

 

 Jocs Florals Sant Jordi  
XXV 2013 

 

 Sortides de 4t d’ESO a Astú-
ries i de 2n de Batxillerat a 
Munich 

 

 Premi al millor  alumne/a lec-
tor/a  per utilitzar els serveis 
bibliotecaris de forma cons-
tant 

 

Equip de redacció: 

AMPA Institut xxv Olimpíada 

Disseny: 

Núria Ros i Pilà Freixanet 

Correcció: 

Pilar Capdevila 

Envieu-nos les vostres cartes, suggeriments, idees, queixes, etc. per e-mail. 
                                            ampa25ena@terra.es 
També podeu assistir a les reunions que fem el primer dimarts de cada mes  

CaixaForum:  Seduïts per l’art 
Passat i present de la fotografia    Del 22 de febrer al 19 de maig 

 

ACTIVITATS AL BARRI 

No us deixeu perdre aquesta exposició 
al CaixaForum (el tenim tan a prop)   

 

Lloc i adreça:  
CaixaForum 
Centre Social i Cultural 

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

Tel. 934 768 600 

Fax 934 768 635  

 

Horari:  
De dilluns  a divendres de 10 a 20 h.  
Dissabtes, diumenges i festius de 10  a 
21 h. 

 

 Activitats extraescolars del curs 2012-2013 

Quina relació hi ha entre les obres mestres de la pin-
tura i l’escultura, les primeres fotografies i l’obra d’al-
guns dels fotògrafs contemporanis?  

L’exposició “Seduïts per l’art” mostra com l’art històric 
va ser una referència per als pioners de la fotografia i 
un estímul per a la seva creativitat. I com els fotògrafs 
d’avui fan servir com a inspiració les mateixes fonts i 
reelaboren els mateixos temes amb uns mitjans nous, 
impensables fa uns anys, i amb una sensibilitat con-
temporània .   

L’Obra Social 
“La Caixa”, en 
col·laboració 
amb la National Gallery de Londres,  ens 
la fa arribar 

L’exposició examina la continuïtat de la  
natura morta, del paisatge, dels  motius 
religiosos i dels temes bèl·lics, i ens mos-
tra diferències i punts de  contacte, en un 
joc suggestiu d'associacions i contrastos. 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

AIKIDO:                Dilluns, de 17 a 18’30 h. 

BÀSQUET:           Dilluns i dimecres, de 17 a 18h. 

FÚTBOL SALA:   Dimarts i dijous, de 17 a 18h./ de 18 a 19h. 

VOLEIBOL:          Dimarts i dijous, de 17 a 18h./ de 18 a 19 h. 

 

ACTIVITATS CULTURALS 

TEATRE:             Dilluns, de 17 a 18h. 

GUITARRA:        Dijous, de 17 a 18h. 

ESCACS:            Dijous, de 17 a 18h. 

HIP HOP:            Dimecres, de 17 a 18:30h. 

 

L’AMPA subvenciona els alumnes socis que fan activitats 
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