
 

 

 

Una vegada més arriba un nou butlletí i toca fer l’editorial.  

De què podem escriure que cridi l’atenció i sigui interessant de llegir?. 

Doncs aquesta vegada parlarem sobre l’estalvi.  

Comprovem que moltes vegades no es pensa prou  en les famílies a l’hora de fer can-

vis a l’educació. 

Sovint ens fan servir de moneda de canvi. 

Com ja sabeu aquest curs s’han canviat molts llibres, de 1r i 3r de l’ ESO i de 1r de 

Batxillerat. I segurament el proper curs tornarà a passar amb els de 2n i 4r de l’ ESO i 

2n de Batxillerat. Són llibres d'assignatures el contingut de les quals no canvia ni can-

viarà en res. 

 
Des de l’ AMPA gestionem la compravenda de llibres des de fa molts anys. La compra-
venda és una transacció que serveix per a aprendre a tractar bé i a ser respectuosos 
amb aquestes eines d’estudi i així donar-los llarga vida i perquè puguin servir molt de 
temps. 
En acabar el curs es compren i venen els llibres que hem fet servir per al proper curs. 
Els llibres s’han de portar esborrats i en bon estat, així ens permet comprar els que 
serviran per al curs vinent a un preu molt assequible. 
Volem facilitar una mica l’estalvi a les famílies de  l'institut i per al curs vinent els socis 
de l’ AMPA tindran un nou avantatge, si presenten el rebut del banc, (justificant de 
ser soci) tindran dret a un preu especial en la compra dels llibres.  
 
També aprofitem per recordar-vos la necessitat de la vostra participació en les dife-
rents xerrades, tallers, vernissatges de cada final de trimestre  i que es convoquen du-
rant el curs. 
 
Fem una crida a formar part i a participar a l’AMPA. Tots sabem que tenim poc 
temps, però la implicació amb l’AMPA és molt positiva i ens permet seguir d’una ma-
nera propera el camí dels nostres fills/es per  l’institut. 
El temps passa i les mares i pares que som ara a la junta tenim fills/es que estan arri-
bant al tram final d’aquesta etapa i és per això que les mares i els pares de l’alumnat 
que comença  sereu molt benvinguts. Animeu-vos i de segur que serà una experi-
ència enriquidora per a tothom!! 
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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 

Contingut:          pàg. 
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RESUM DE LA XERRADA-CAFÈ:   “Ja som a l’ 

institut! I ara, com podem acompanyar el nos-

tre fill o filla?”     

Del 12 de novembre de 2015  

A càrrec d’ Àlex Visus, pedagog, orientador famili-

ar i pare. 

Els nostres fills i filles comencen una nova etapa: l’ 

ESO, un nou centre, nous companys/es, nou professo-

rat...nous també per nosaltres, pares i mares. Tots i 

totes, junts, deixem una etapa enrere i iniciem una de 

desconeguda que ens portarà nous reptes. 

Els nostres fills i filles ens necessiten tant o més, 

però comença a ser complicat que acceptin el nostre 

ajut. No volen formar part del món dels petits, rebutgen 

tot allò que els recorda la seva infància, no volen que 

els preguntin pels estudis, no accepten critiques... 

TALLER –Taula rodona per a famílies 2n Batxillerat 

En aquesta tertúlia l’Àlex va parlar de la importància de seguir acompanyant i fent costat els nostres fill i filles,de 
com afrontar una nova etapa plena de preguntes, de la importància de continuar al seu costat i de com els po-
dem ajudar. 

RESUM DEL TALLER-taula rodona: “Ja som a 2n de Batxillerat, i ara què?” 

Del 2 de febrer de 2016 

Aquest taller-taula rodona s’ha preparat i adreçat a famílies amb fills/es de segon de Batxillerat, per donar 

la informació necessària en un moment decisiu i per resoldre els dubtes que es puguin tenir.. 

Una trobada informal per parlar de les passes a seguir, des de la preinscripció a la selectivitat, fins a la 

matricula a la universitat, així com altres possibilitats a tenir en compte com poden ser els graus superiors. 

 Informació necessària per donar suport  i els passos a seguir fins arribar a la universitat o graus 

superiors de formació professional. 

 PAU, nota de tall, prova específica, modalitat, ponderació,...aclarir el significat de cada una  

          d’aquestes paraules. 
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Consell Escolar núm.1  ( 16 d’octubre de 2015) 

El nou coordinador pedagògic: Esteve Juanola, (professor de física i química), presenta  la memòria del curs 2014-15. 
Es presenta la Memòria del curs 2015-2016. Es farà segons el Pla Anual  i s'avaluarà a final de curs. 

Segueix el projecte Erasmus Plus amb Noruega, per 2n any. També continuarà l’intercanvi amb l'institut francès. 

S’informa de les festes previstes per a aquest curs i es vota per decidir si es farà el canvi del 8 de febrer pel 15 de febrer com 
aconsella el Departament. 

Benvinguda per a l’alumnat de 1r d’ESO i 1r de BTX. 

Xerrades dels mossos. Aquest curs continuaran els tallers d'educació financera per a tots els alumnes de 4r d’ESO. 

La jornada de portes obertes per a l’ESO serà el 10 de febrer i per a Batxillerat el 27 d’abril. 

Algunes activitats programades són: crèdit de síntesi entre l’ 11 i el 18 de març i  les proves Cangur el 7 d’abril. 

Activitats extraescolars i serveis: el 16 de juny sortida a Port Aventura, del 24 al 29 de gener el viatge de 2n de BTX, del 22 al 
27 de maig el viatge a Astúries de 4t d’ESO.  

 

L’Assemblea  General de mares i pares d’aquest curs 2015-2016, es va fer el passat 1 de desembre, una bona oca-

sió 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 pa-

res 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  2014-15. 

 3– Renovació  de la Junta. L’Anna Nisarre marxa de l’institut i la nova secretaria serà la Montse López. 

 4-  Informacions diverses. 

 5- Torn obert de paraules. 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA 

KIVA, el mètode contra l’assetjament escolar 
Vull compatir uns recursos sobre KiVa, el mètode que utilitzen a Finlàndia des del 2006 per tractar l’assetjament escolar 

o bullying. El millor d’aquest mètode és que no és cap procediment sofisticat o excessivament tècnic: es tracta de fo-

mentar l’empatia i de practicar la resolució de conflictes de manera no-violenta.  

Cal tenir en compte que l’assetjament escolar és una situació conflictiva que es dóna a les escoles i que és deliberada, 

repetida i desigual, on la víctima es troba en una situació d’inferioritat respecte a l’agressor i els seus còmplices (actius i 

passius).  

Tractar l’assetjament escolar provoca els efectes següents : 

1.Redueix els casos d’assetjament escolar, i l’ansietat i la depressió escolar. 

2.Influeix positivament en el gust per l’escola i en la motivació i el rendiment acadèmic. Millora el clima escolar. 

Recursos: 

1. VÍDEO. Una clase antibullying en Finlàndia, de Mayra Zepeda (@Mayra_Zepeda), del portal Animal Político, 
08/10/2014. 

2. DOSSIER. KIVA, programa finlandés anti acoso escolar, en castellà, pdf, 16 pàgines, facilitat per l’ambaixada finlan-
desa a Madrid. 

3. BLOC. L’assetjament, penjat a la plataforma Xtec. Força interessant, realitzat per dos alumnes de 4t d’ESO, Núria Al-
tamira i Raquel Fernández, de l’IES La Roca del Vallès. 

4. WEB. http://www.acosoescolar.com/ 

5. VIQUIPÈDIA. Assetjament escolar. Llevat d’alguna falta d’ortografia horrorosa, com p. ex. “barons”, és un bon article i 
molt ben estructurat. 

6. ARTICLE. “Kiva, el mètode contra l’assetjament escolar que impressiona Europa“, per Pere Cardús, a VilaWeb, 
25/01/2016. 

7. DOSSIER. EDUCACIÓ. Què passa a Finlàndia? 

http://www.animalpolitico.com/
https://historiata.files.wordpress.com/2016/02/educaciocc81n-en-finlandia-kiva.pdf
http://blocs.xtec.cat/raquelinuria/category/bulliyng/
http://www.acosoescolar.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assetjament_escolar
http://www.vilaweb.cat/noticies/kiva-el-metode-contra-lassetjament-escolar-que-impressiona-europa/
https://historiata.wordpress.com/2013/01/21/educacio-que-passa-a-finlandia/
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  INTERCANVI    AMB   L’INSTITUT         

 SYKKYLVENVIDAREGAANDE SKULE DE NORUEGA 

Alumnes de l'escola XXV Olimpíada de Sants-Montjuïc han visitat alguns edificis modernistes de Barcelona, juntament 

amb estudiants noruecs del programa Erasmus. Es tracta d'un intercanvi anomenat Erasmus +, que rep fons europeus, i 

que té per objectiu l'estudi de l'arquitectura. 

El Parlament Europeu impulsa el programa Erasmus +, per al període 2014-2020, i que va entrar en vigor l’1 de gener de 

2014. Alumnes de l’Institut XXV Olimpíada  formen  part  d’aquesta iniciativa i,  aquest dijous, han fet  d’amfitrions d’ 

estudiants noruecs interessats en l’arquitectura modernista de la ciutat. Ja al mes de març van fer el mateix, però a 

Noruega, participant en una gira guiada per tots els edificis més importants d’Alesund, i després també vam visitar el cen-

tre d’interpretació del Jungel Stil, una antiga farmàcia. 

Set dies per descobrir i conèixer més a fons el Modernisme a la ciutat. Són 10 alumnes d'un poble als afores d’Alesund, 
una ciutat de la costa oest de Noruega que el 1904 es va cremar. La van reconstruir arquitectes alemanys amb estil mo-
dernista, fet pel qual sorgeix l'interès dels alumnes per a aquesta tendència arquitectònica i que, val a dir, queden fasci-
nats del que veuen a la nostra ciutat. 
 
FRIDA HJELMEVOLL , estudiant 
"És més detallista que el que tenim nosaltres. Allà pots trobar un estil modernista però res comparat amb la gran quantitat 
de detalls que pots trobar als edificis d'aquí."  

 
DAMIAN JIMÉNEZ, professor d'un institut noruec  
"Los intercambios son siempre desafios, positivos pero són desafíos y sí, el balance es bueno. Es importante pensar que 
tenemos todo un proceso, ahora los visitamos a los catalanes y seguimos trabajando y ellos siguen trabajando aquí y des-
pués ellos nos visitan a nosotros."  

 

Si bé l'embrió del projecte sorgeix a Noruega el  
benefici, asseguren des de l' institut XXV Olimpíada  

del districte de Sants-Montjuïc, és mutu.  

Però el projecte no acaba aquí... 
  
"La idea d'aquest intercanvi cultural i formatiu és  

que vagi més enllà d'aquests dos instituts per  

això ara els alumnes  que hi participen  han 

començat a treballar en la creació d'una pàgina  

web on hi apareixeran tots els continguts treba- 

llats amb eines pedagògiques per conèixer millor 

el modernisme”. 
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  INTERCANVI    AMB   L’INSTITUT         

 CHARLEVILLE-MÈZIERS  DE FRANÇA 

“No sé com va ser l’any passat o l’anterior, però puc dir que ha estat una experiència enriquidora, divertida, especial 

i plena de bons moments per part de tothom, amb moltes ganes de compartir i de fer amistats. 

Els nois i les noies han creat entre ells uns vincles que només es poden tenir als 14 i 15 anys. 

Estan pletòrics i amb unes ganes immenses de poder retrobar-se una altra vegada amb els companys que durant 

unes setmanes han format part de les seves famílies i les seves colles d’amics. 

Hi ha  hagut temps per a tot, de veure i recórrer museus i llocs emblemàtics de Barcelona, també d’ anar a les bit-

lles, a patinar sobre gel, de fer una batalla amb làser, i fins i tot, i a pesar del temps i les pluges, d’escapar-se una 

estoneta a la platja. 

Crec que s’han de continuar fent aquestes trobades i no perdre aquesta oportunitat que ofereix l'institut. 

I agrair als professors Òscar Peris, Ana Maria Riembrau, Joan Colldeforn, Narcís Fradera, Josep Muntada i Amelia 

Fernández la seva dedicació, voluntat i la feina ben feta amb els nostres fills i filles.” 

Pilar Rubio (mare a l' institut) 

 



 

 

TASTET D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
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El 20 de gener de les 16.30 a les 19.30 h. i amb una assistència d’uns 90 alumnes, es va tornar celebrar 

una jornada d’activitats extraescolars, un tastet de les diferents activitats extraescolars que s’ofereixen al 

nostre centre: aikido, bàsquet, futbol, voleibol, zumba. 

Jornada en què tots els alumnes podien provar aquestes activitats i decidir si volien fer-ne o no. 

Com cada curs l’AMPA convida a berenar en acabar de fer esport i s'entreguen uns petits obsequis, que 

enguany han estat unes motxilles, tapaboques i cantimplores . 

 

Aikido 

Bàsquet 

Futbol 

Voleibol 
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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. 

 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. 

TARDA D’ARTS 

La Tarda d’Arts vol ser una mostra trimestral de les possibilitats de creació d’estudiants d’Arts Plàstiques, Imatge i 

Disseny. També s’hi ha anat incorporant la música, les joies, la tecnologia, biologia, química i el teatre. 

Des del 2009 es porta a terme a l'institut la “Tarda d’arts”, activitat que s’ha consolidat i es du a terme al  final de cada 

trimestre i que s’inaugura amb un vernissatge. Cada curs, alumnes de l’institut  exposen la seva obra a tothom qui 

vulgui assistir-hi.  

El programa d’aquesta XVI edició de la Tarda d’arts amb alumnes del  XXV Olimpíada ha constat d’una mostra de 

treballs de l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat plàstic a partir del desenvolupament creatiu de diferents temes, tècniques, 

experiències i la realització de diferents propostes artístiques. 

Per part de l’alumnat de l’ESO hem pogut gaudir de diferents tècniques pictòriques, tecnològiques i científiques.  

I finalment els alumnes de Batxillerat escènic, ens han delectat amb espectacles de música, teatre i dansa.                                                      



 

 

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  

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Pilà Freixanet   

MNAC:  America Sanchez. Retrats romànics.    

         Tintes sobre paper         Del 28 de gener al 24 d’ abril 
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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 20 h.   

  Diumenges i festius, de 10 a 15 h. 

  VISITA GRATUÏTA 

 Dissabtes, a partir de les 15 h. i tots els                     

primers diumenges de cada mes.  

Properes actuacions      

de l’ AMPA al Centre 
 

 Sortida de 4t d’ ESO a                

                           Astúries 

 

 Jocs Florals Sant Jordi           

                               XXV-2016 

 

 Vernissatge a la Tarda                

                               d’Arts 

 

 Xerrades 2n trimestre 
 

Activitats extraescolars del curs 2015-2016  
 ACTIVITATS ESPORTIVES 

 Iniciació a les tècniques en les diferents disciplines. 

 AIKIDO INFANTIL:  Dilluns de 17.15 a 18.45 h. 

 Monitor: Alfred Cano Rivas. 

 BÀSQUET CADET:   Dilluns de 18.30 a 19.30 h.- Dimecres de 17.30 a 18.30 h.  

 BÀSQUET JUVENIL:Dilluns de 19.30 a 20.30 h.- Dimecres de 18.30 a 19.30 h. 

 Monitora: Aran Francia Castellano. 

 FUTBOL INFANTIL:  Dimarts de 17.15 a 18.15 h.- Dijous de 16.30 a 17.30 h. 

 FUTBOL CADET:      Dimarts de  18.15 a 19.15 h.- Dijous de 17.30 a 18.30 h. 

 Monitor: Bruno Félez Pérez i Aitor Montfort Guerrero. 

 VOLEIBOL CADET:   Dilluns de 17.15 a 18.15 h.- Dimecres de 16.30 a 17.30 h. 

 VOLEIBOL JUVENIL:Dilluns de 18.15 a 19.15 h.- Dimecres de 17.30 a 18.30 h. 

 Monitora: Marta Domenech Aisa. 

 ACTIVITATS CULTURALS 

 GUITARRA: Dimecres de 16.30 a 18 h. 

 Professor: Miquel Cubero Benet. 

ACTIVITATS AL BARRI 

Una proposta de petit format que mostra els dibuixos inèdits que America Sanchez ha realitzat a partir de la 

col·lecció d’art romànic del museu. 

El resultat és un conjunt de retrats dels personatges que apareixen a les pintures romàniques. Una mirada contem-

porània de l’art produït fa quasi 1000 anys i l’oportunitat per conèixer un de les facetes menys conegudes d’   

America Sanchez. 

America Sanchez (Buenos Aires, 1939) és dissenyador gràfic, fotògraf i dibuixant. Viu a Barcelona des de 1965 on 

s’ha dedicat al disseny i a crear la identitat gràfica de prestigioses institucions i empreses. Fruit de les seves passe-

jades i d’una mirada intensa cap a la ciutat, va sorgir l’influent llibre Barcelona Gràfica. Entre altres reconeixements, 

destaquen el Premi Nacional de Disseny (1992), el Premi Ciutat de Barcelona (2001) o sis premis Laus. 

 


