
 

 

Ja s’ha acabat un altre curs, molts dels nostres fills i filles tanquen un 
període de la seva vida per trobar el seu camí fora de l’institut, aquests 
anys que han passat a la XXV Olimpíada han crescut i nosaltres amb ells, 
gairebé eren uns nens quan van arribar i ara són jovent ben preparat i 
disposat a agafar el timó de la seva vida.   

Però la majoria continuarem aquí amb il·lusió, treballant dia a dia per 
millorar la realitat que ens envolta. Són temps difícils cal dir prou ,a que 
l’educació sigui una moneda d’intercanvi polític entre partits. No podem 
ignorar que ens volen imposar una nova llei d’educació aprovada 
sense diàleg ni consens, una contrareforma reaccionària que es fona-
menta en valors conservadors i neoliberals i en la desconfiança cap  als 
docents i famílies, i elimina  la coresponsabilitat  de la  comunitat 
educativa. 

Les famílies volem formar part de l’educació dels nostres fills i filles. 
La nostra responsabilitat com a pares i mares es lluitar per una educa-
ció pública i de qualitat per als nostres fills i filles. Tenim molta feina, 
descasem a l'estiu i ens retrobem al setembre amb energia renovada i 
molta il·lusió. 

Bon estiu a tothom. 
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Voleu estar informats de tot el que fem des de l’AMPA? 

Envieu-nos un mail a ampa25ena@gmail.com amb el vostre mail 

I us afegirem a les nostres llistes de distribució 

Contingut:          pàg. 



 

 

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

Del passat 4 de març de 2014  

A càrrec d’ Alex Visus, pedagog, orientador familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LA XERRADA-TALLER: “Els adolescents, els conflictes i els pares, com sobreviure” 
Del passat 6 de maig de 2014 

A càrrec d’Alex Visus, pedagog, orientador familiar i pare. 
 
L’adolescència és una època de canvis en la qual es busca allò que falta per arribar a ser adult. En aquest període 
un dels trets principals es la pèrdua de la seguretat i l’harmonia  i s’inicia una crisi que durarà anys, una barreja de 
idees i emocions que  no se sap explicar, ha de redefinir el món i fa servir la rebel-lia. Si no fossin rebels serien 
persones apàtiques, i seria més preocupant. 

Es el moment de trobar-se a si mateix i autoafirmar-se, cal saber estar al seu costat i donar confiança. 

 

Quan hi ha un conflicte entre pares i fills hem de saber: 
-Ser coherents i tolerants, però fent de murs de contenció 

-Ser serens i discrets, mai dramatitzar no utilitzar ni la ironia ni el sar-
casme 

-Saber escoltar, estar atents i respectar les seves decisions 

-Fer-los responsables, donant-los confiança 

-Hem de ser ferms amb la conducta, però afectuosos 

-Advertir sense cridar i sempre evitar el xoc frontal 

-Recordar que dialogar es creure en l’altre  

                                                                        EDUCAR ÉS CONFIAR 

XERRADES 
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Pàgines webs recomanades: 

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

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

www.gestudio.cat 

També trobareu informació al nostre web 

www.xtec.es/ies25enaolimpiada-bcn 

De nou l’Alex 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. 

Lo 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 
de estar ben informats per poder-los acompanyar en la 
seva decisió. 

 Les possibles sortides en acabar l’ESO, en funció de 
l’acreditació obtinguda. La estructura del sistema 
educatiu després de l’ESO. 

 La nova Formació Professional. Característiques, 
famílies professionals. Cicles Formatius de Grau Mig i 
de Grau Superior i les formes d’accés. 

 Els Batxillerats. Característiques, forma d‘accés i 
sortides. 

 Els ensenyaments artístics. 

 Els ensenyaments no reglats. 

 Què passa si no s‘aprova l‘ESO? Els Programes de 
Garantia Social, la Formació Ocupacional, les 
Escoles Taller, l‘Escola d‘adults, i altres. 



 

 

Consell Escolar núm. 5 (27 març 2014) 

Es convoca un Consell exclusivament per l’Aprovació de l’exercici econòmic del 2013. En una reunió prèvia de la Comissió Eco-
nòmica ja es va explicar punt per punt tots els ingressos i despeses i com s’havia aconseguit mantenir un equilibri tot i la crisi. Es 
dóna per aprovat.  

 

Consell Escolar núm. 6  (4 juny 2014) 

Com que el Projecte Educatiu del Centre havia d’estar d’acord amb la LEC es va crear una comissió per elaborar-lo de nou. És el 
que defineix les línies organitzatives i pedagògiques del Centre. En el nostre destacarien respecte a altres centres, per exemple 
una menor “ràtio” a primer de ESO al haver-hi més grups. Un element que identifica l’institut XXV Olimpíada és la seva oferta en 
totes les vies del Batxillerat tant en la modalitat d’Arts com de No arts.  

També es presenta el document aprovat pel claustre “L’avaluació final de l’Institut XXV Olimpíada”. En aquest per exemple po-
dem trobar quin camí haurien de seguir les famílies per fer qualsevol reclamació relacionada amb les avaluacions. Com que seria 
molt llarg i extens fer qualsevol comentari sobre el tema us adrecem a la web on podreu trobar-ho (subapartat Documents dins 
de l’apartat El Centre). També hi podeu trobar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que de moment han 
estat aprovades. La resta estaran llestes segurament cap el setembre. 

S’aproven els dies de lliure disposició del proper curs 2014-15, que seran, el 3 de novembre, 16 de febrer i 26 de maig. 

Respecte al curs anterior, ens comenten que ha augmentat la preinscripció pel Batxillerat, tan per Arts com  No Arts.  

En torn obert es comenta que el setembre ens visitarà un grup d’uns 40 professors noruecs de visita a Barcelona per conèixer el 
sistema educatiu català. 

Que sembla consolidat l’intercanvi amb un institut de Charleville (França) que s’intentarà fer cada dos anys.  

La biblioteca estarà oberta junt amb aules d’ordinadors perquè es puguin fer servir els dies en que els alumnes hagin de treballar 
el Crèdit de Síntesi, així com la setmana de recuperacions.  

També demanem la col·laboració del Centre en la inauguració del Camí Escolar del barri que es farà el dia 10 d’octubre.  

  

 CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC  (BARRI FONT DE LA GUATLLA) 
      - Fa molt temps que diverses entitats col·laboren en aquest projecte educatiu, per adaptar-lo a les necessitats de les famílies del nostre 

        barri i per fi serà una realitat el  proper curs. 

      - El  camí escolar, espai amic el definim com una estratègia educativa de participació i de barri amb un gran potencial transformador i 

        de millora de l’entorn físic i relacional. Els protagonistes son els nens que aprenen a desplaçar-se de forma segura i afavoreix que  

        facin el trajecte de casa a l’escola a peu. 

      - Es un projecte educatiu, sostenible i saludable que afavoreix les relacions amb la participació del barri per recuperar l’espai públic i 

        dinamitzar i articular escola/entorn. 

      - Els objectius a aconseguir amb  d’aquest projecte són: 

 Ajudar als nens a adquirir habilitats com a vianants. 

 Fomentar la seva autonomia. Quan comencin anar sols, estaran més preparats per moure’s per la ciutat. 

 Promoure valors (sostenibilitat, coresponsabilitat). 

 Cada recorregut fet a peu redueix la concentració de trànsit al voltant de l’escola i això ens ajuda a reduir la                                      
contaminació i millorar el medi ambient en benefici de tothom. 

 Donar la possibilitat de fer exercici físic de forma regular. 

 Afavorir les relacions família/escola/administració pública-/entorn. 

 Vincula l’escola al barri. 

 Promou les relacions intergeneracionals (infants–adults). 

 Fomenta el sentiment de pertinença dels nens vers l’espai públic. 

 Afavoreix la creació d’espais on els nens poden expressar el seu punt de vista. 

 És un projecte de construcció conjunta. 

      Els principals agents participants són:  els nois i noies en edat escolar,  les famílies, l’escola, la comunitat (Associacions i entitats del barri  

      i   comerciants l’administració municipal (IMEB, Districte, Àrea mobilitat i Guàrdia Urbana). 

     Des de l’AMPA volem demanar la vostra implicació i col·laboració en aquest projecte. 

EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
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CAMÍ ESCOLAR 
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    JOCS FLORALS de SANT JORDI 
LLENGUA CATALANA 

2n CICLE  

1r. Premi Poesia Com un Llibre, de Paula Àvila Llorens 3r.ESO 

1r. Premi Prosa Al nostre banc, d’ Anna Panisello Espinagosa 3r.ESO 

BATXILLERAT 

1r. Premi Poesia Qui sóc?, de Laia García Adell 1r. Batxillerat A 

1r. Premi Prosa Jo, de Clara Navarro Cardona 1r. Batxillerat A 

LENGUA CASTELLANA 

1r. CICLE 

1r. Premio Poesía La ilusión más grande, de Mari Yerashova 1r. ESO 

2o. Premio Poesía Sin miedo, de Paula Sánchez Vallespí 2o. ESO A 

1r. Premio Prosa Carla, d’ Anna Giménez Cendrós 2o. ESO C 

2n. CICLE 

1r. Premio Poesía La sinfonía de Otoño, de Alicia García Fernández 3r. ESO A 

1r.Premio  Prosa Atrapada, de Sònia Gimeno Garreta 4r. ESO C 

1r. Premio Poesía Del corazón al papel, de Laia García Adell 1r. Batxillerat A 

2o.Premio Poesía Ojos verdemar, de Germán Fernández 1r. Batxillerat B 

1r. Premio (ex aequo ) Prosa Cisne Negro, de Milena Milosevic 1r. Batxillerat A 

1r. Premio (ex aequo)  Prosa La presencia se despierta, de Marta Rebulà Garí 2o. Batxillerat B 

2o. Premio (ex aequo) Prosa Papá, de Susana González Martínez 2o. Batxillerat B 

2o. Premio (ex aequo) Prosa Receta para crear Humanos, de Laia Puy Navarro 1r. Batxillerat C 

BATXILLERAT 

PREMIS LITERARIS  

 AL MILLOR LECTOR 
Per segon any, es convoca el Premi al millor lector, a on es reconeix  la constància,  bon us i profit dels serveis que dona la Biblioteca. Aquest 
any els premiats han estat, Ana Grañena Rubio de 1r D d’ ESO  i Milena Iracit Cesarí Vargas de 3r A d’ESO 
 

 JOCS FLORALS DEL DISTRICTE    
El 23 de maig es van lliurar els premis de la XXV Edició del Jocs Florals del districte de Sants-Montjuïc. Cada institut presenta als jocs els gua-
nyadors del certament de Sant Jordi dels diferents centres.  L’alumna Laia García Adell de 1r de Batxillerat A amb l’obra ”Qui sóc?, va rebre el 
2n premi de poesia en la seva categoria. 
 

 54ª EDICIÓN DEL CONCURSO JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO 
Nikol Lyubomirova, alumna de 2n ESO C de l’ Institut XXV Olimpíada ha obtingut el tercer lloc com a finalista provincial a la 54ª EDICIÓN DEL 
CONCURSO JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO.  
Es el concurs més antic de literatura juvenil, i que convoca Coca-Cola cada any per fomentar l’escriptura creativa entre els joves de 2n de ESO.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ENHORABONA  A TOTS!                 

        Totes aquestes obres les podeu trobar a la pàgina Web de l' institut 
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GRÀCIES, NÚRIA! 

VERNISSATGE EN TARDA D’ARTS 

L'XI TARDA D'ARTS AMB ALUMNES DEL XXV  

El 8 d’Abril es va celebrar  la inauguració d'obres 

artístiques de pintura, escultura, dibuix, com en edi-

cions anteriors, amb gran qualitat i explicació de 

l'exposició en cadascun dels apartats per part d’ 

alumnes del Batxillerat d'Arts Plàstiques, Imatge i 

Disseny i de 4t d'ESO; també va comptar amb l'ex-

posició d'obres de tecnologia i de Biologia realitza-

des per alumnes de 1r d'ESO. 

 

El programa va incloure des de les Arts Escèniques, 

Música i Dansa, per primera vegada en les tardes 

d'art, una obra de petit format "Nus" resultat del tre-

ball d'alumnes de les assignatures Anatomia Aplica-

da i Arts Escèniques. 

Núria Rius ha estat professora de Filosofia en el nostre institut, assignatura que ha impartit, amb actitut in-
terrogativa, i ha fet reflexionar a tot l’alumnat que ha passat per la seva aula. 

Ens emociona sentir que encara queden professors que gaudeixen en 
la seva feina, que donen, i en resposta, reben. Una combinació de con-
fiança i agraïment  en saber que els nostres fills, en l’educació pública 
troben persones preparades i que els saben transmetre coneixements 
tant culturals com humans, de relació, que farà que augmenti el ventall 
de eines per sortir més ben preparats i formats com a persones, que 
en definitiva es lo realment important.  

Ens emociona veure que en aquest món que cada vegada es més com-
plicat, que planeja una ombra que ens amenaça, crisis, falta de valors..., 
la qualitat tant com a mestre i persona, fa que continuï brillant el sol. 

Ens emociona i agraïm, la dedicació, implicació i esdevenir com un 
gran far que segueix brillant, i que aquests nois i noies es trobin acom-
panyats i no ho tinguin tant complicat. 

Des de l’AMPA on seguim de prop i intentem no perdre la temperatura 
real de la tasca que portem entre pares i mestres en l’acompanyament 
dels nostres fills i alumnes cap a la maduresa,                                              

Núria et desitgem el millor en aquesta nova etapa que comences.        Tots et desitgem molta sort! 

      Arts plàstiques 

Arts escèniques 



 

 

VIATGE FINAL D’ETAPA DE 4T ESO 
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VIATGE a ASTÚRIES  Una combinació lúdica-cultural, molt interessant 

         Com cada any es torna a repetir aquesta sortida prou 
important, que serveix per tancar el pas dels nois i noies per 
l’etapa de l’ESO. Una experiència per compartir amb els 
companys i  professors (fora de les aules) plena d’activitats, 
tant lúdiques com culturals, que servirà  per enriquir, apro-
fundir i descobrir en l’entorn més immediat. 

Aquest mes de Maig, els alumnes de 4r. d’ESO han viatjat a Astúries. Una sortida que combina tant l’esbarjo, la convivència,  i el 
descobriment en directe  d'els coneixements històric i culturals que s'han donat a classe durant el curs.  Una barreja de Romànic, 
Gòtic, natura i activitats al aire lliure, que fa que sigui una sortida molt interessant i per seguir repetint. 

Des de  l’AMPA, com a representants de pares i mares de l’alumnat,  aprofitem per agrair una ve-
gada més  la dedicació i cura cap als nostres fills per part del professorat que  els heu acompa-
nyat.    Narcís Fradera, Ramon Llinàs, Vicent Barrachina i Imma Adell  

Som conscients de la responsabilitat que això implica i ens heu demostrat, cada any, la vostra efi-
càcia per resoldre qualsevol conflicte i situació imprevista que hagi pogut sorgir.  

INTERCANVI AMB L’INSTITUT CHARLEVILLE-MÈZIERS DE FRANÇA 

El dimecres 21 de maig de 2014 alumnes de tercer i quart d'ESO que han participat en l' intercanvi  amb el centre Fred Scamaro-
ni de Charleville-Mèziers a França, han tornat contents i alegres d'haver gaudit d'una experiència tan enriquidora, activitat que es 
realitza des de fa uns anys dins l'àmbit del departament d’idiomes. 
Tant el professorat i la direcció de l' institut francès com els nostres valoren molt positivament aquesta activitat i es planteja conti-
nuar-la fent cada dos anys.    Per tant, no diem un "Au revoir", sinó "Â bientôt".          ESPEREM    REPETIR-LA 

Cal dir que aquests intercanvis són 
possibles gràcies a la dedicació, impli-
cació i voluntat dels professors: 
Òscar Peris,  Amèlia Fernández  i    
Joan Campillo.  



 

 

      ) 
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Motius per fer-se soci de l’AMPA  
per només 25€ cada estudiant 

 Descompte del 15%  en la compra de llibres nous (Ed. Arrahona), presentant el rebut de soci. 

 Subvenció de 15€ per a la sortida a Port Aventura per l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO 

 Subvenció de 25€ per al viatge de fi de curs a l’alumnat de 4t d’ESO 

 Subvenció de 35€ per al viatge de fi de curs per a l’alumnat de 2n de Batxillerat 

 Rebre una agenda escolar gratuïta per als socis i sòcies de tots els cursos 

 Rebre una carpeta gratuïta (tots els socis i sòcies de 1r i 3r d’ ESO i 1r de Batxillerat) 

 Orla gratuïta per a l’alumnat de 4t d’ ESO i de 2n 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: en Vernissatges (al final de cada trimestre),xocolatada,... 

 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 pels Jocs Florals de Sant Jordi 

 Subvenció als departaments d’idiomes i tecnologia 

 Subvenció per l’activitat de biblioteca oberta la primera quinzena de juliol (repàs– estudi) 

         A la Biblioteca, per segon any, hi haurà estudi assistit durant la 1a quinzena de juliol,                 
                           de 9,30 a 13 h.     Consultar a la pàgina Web de l’institut. 

Activitats programades 



 

 

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

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Pilà Freixanet   

Correcció: 

Pilar Capdevila 

MNAC: Josep Tapiró. Pintor de Tànger 
 Del 17 d’ abril al 14 de setembre 

ACTIVITATS AL BARRI 

El pintor Josep Tapiró (Reus,1836-Tànger,1913) va 
ser un dels aquarel·listes més cotitzats al mercat 
artístic internacional durant la segona meitat del 
segle XIX. El 1877, tres anys després de la mort del 
seu amic d’infantesa Marià Fortuny, Tapiró abando-
na Roma, ciutat on tots dos havien compartit forma-
ció.  

El desig de conèixer la societat nord-africana i retra-
tar-la de la manera més fidel possible l’empenyen a 
establir-se a Tànger. Durant més de 30 anys, es 
mescla amb els locals i presencia com la vida tradi-
cional es va perdent davant la imparable transforma-
ció urbana. Les seves aquarel·les ens parlen de 
núvies, músics ambulants, bandits, cri-
ats...,personatges del seu entorn immediat represen-
tats de manera escrupolosament realista, lluny 
d’idealitzacions pròpies de la pintura de temàtica 
orientalista. 
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Aquesta exposició la trobareu al MNAC    

Museu Nacional d’Art de Catalunya  

  Lloc i adreça:  

  MNAC Museu d’Art de Catalunya 

  Palau Nacional -Parc de Montjuïc 

  08038 Barcelona 

  Tel. 936220376  Fax 936220383  

  Horari:  
  De dimarts a dissabte, de 10 a 20h.   

  Diumenges i festius, de 10 a 15h. 

  VISITA GRATUÏTA 

 Dissabtes, a partir de les 15h, i tots els              
primers diumenges de cada mes.  

Un segle després de la seva mort, el Museu Nacional d’Art de Catalunya presenta aquesta mostra que reivindica la figura 
d’un dels pintors més reconeguts del seu temps, però també, posteriorment, un dels més injustament oblidats. Per primera 
vegada es poden contemplar juntes les millors pintures de l’artista, que actualment es troben disperses per col·leccions i 
museus de mig món.                                                                     

El morabit. Col·lecció particular, Barcelona 

ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 

Aquest  curs es torna a tancar amb una bona participació: de 76 alumnes que han fet us de les  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.                     
En Fútbol infantil i cadet: 19 alumnes, en Volei cadet i juvenil: 19 alumnes, en Aikido infantil i cadet: 17 alumnes, en Basquet cadet: 9 alumnes,                     
en Hiiphop: 12 alumnes i en Guitarra: 6 alumnes. Contínua destacant la alta participació femenina com en els cursos anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS  CULTURALS 

Guitarra, els dilluns  

Hiphop, els dimecres 

ACTIVITATS ESPORTIVES: 

Aikido, els dilluns i dimarts 

Bàsquet, els dilluns i dimecres 

Fútbol Sala, els dimarts i dijous 

Voleibol, els dimarts i dijous. 


