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Pàgina 1 INSTITUT XXV OLIMPÍADA 

Contingut:  pàg. 

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 

Som a les portes de l'estiu, a les acaballes d'aquesta magnífica primave-

ra, de llums encisadores, plena del cant dels ocells, exuberantment verda 

i florida per les pluges caigudes els darrers mesos  en aquest assedegat 

país, aquest país on no sap ploure... 

Un any més se'ns ha esmunyit el curs d' entre les mans... ara farà un any 

des del darrer editorial que vaig escriure per a aquest butlletí.  

Un editorial en què volia posar l'èmfasi en la importància de la participació 

de les famílies, les feines que es realitzen des de l'AMPA, la necessitat de 

la diversitat de punts de vista, de la implicació de les famílies... 

Per tot això no ens cansem ni ens cansarem de repetir, un cop darrere 

d’un altre... perquè la participació de les famílies a hores d'ara és mínima, 

està sota mínims, mirall-reflex de la societat que ens envolta. 

Els miracles no existeixen, i si volem canviar les coses per millorar-les, ho 

hem de fer entre tothom, ens hi hem d'implicar, sumar. 

Dedico un agraïment al  grapat de famílies noves que s'han involucrat al 

llarg d'aquest curs que ja s'acaba: 5, una mica menys d'un 0'01 % del total 

de famílies que porten els seus fills i filles en aquest Institut. 

Les xifres ho diuen tot. 

Això sí, d'aquí unes setmanes, quan es porti a terme la compra-venda de 

llibres sentirem dir com de malament i de lo mal organitzat que està tot, 

entre tantes altres coses:  

Què ens hi juguem? 

L’AMPA DE LA XXV OLIMPÍADA 



 

 

NOMÉS CAL SER PROU BONS PARES I MARES 
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TALLER –Taula rodona per a famílies 2n Batxillerat 

XERRADA 

RESUM DE LA XERRADA: "Educar en l'autonomia personal" 
Del 6 de febrer de 2018 
A càrrec Mònica Vazquez,  psicòloga, terapeuta de família, coach personal, mediadora i mare.  
Sota el programa de suport educatiu a les famílies promogut per l'ajuntament de Barcelona. 

Acompanyar els nostres fills i filles en el camí de fer-se grans és quelcom apassionant i tot un repte de gestió força com-

plexa. Per un costat orgullosos del seu desenvolupament, l'adquisició d’autonomia, la construcció d’una identitat pròpia, 

diferent a la nostra, i alhora un amor incondicional que fa que ens costi deixar d’estar tan i tan present. 

Més que mai hem de parar a observar qui són, què els agrada, quins són els seus desitjos, quin és el seu entorn, amb qui 

es relacionen en el seu temps de lleure.  

Es tracta d'una transició difícil,  complexa.  Conèixer el nen o nena amb el que compartim la vida ens permetrà acompa-

nyar-lo respectant la seva identitat, sent flexibles,  tolerants a la diferència de pensament i opinió, sempre i quan els valors 

transmesos es compleixin i mantinguin. 

Créixer és molt difícil i implica molt patiment.  Adolescència, terminològicament ve d’ ”adolescer”, és a dir, patir. 

Pares i fills ens necessiten molt, però d’una manera molt diferent.  En aquest creixement hem de ser un pal de paller més 

que mai, un punt de referència , però mai un pop amb els seus tentacles que envolten i ofeguen el ser que creix, ser que 

es convertirà en un adolescent. Ser-hi, silenciosament moltes vegades. Amb molta fermesa d’altres. És aquí on s’hi juga la 

veritable autoritat i respecte que tenim els uns pels altres. Autoritat sense autoritarisme, autoritat com a reconeixement 

d’un rol. 

Hem d'anar deixant anar la corda lentament. No els podem mantenir amb la corda curta, tan a prop nostre. Cada cop la 

distància ha de ser més gran, amb major llibertat però sense desprendre's del tot, sense trencar-se i sense fer nusos. A la 

fi, el ser pares vol dir deixar que un dia marxin, però potser mai del tot.  

RESUM DEL TALLER-Taula rodona:  

“Ja som a 2n de Batxillerat, i ara què?” 
Del  6 de març de 2018 

Aquest taller-taula rodona 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. 

En aquest camí cap a l’autonomia podem: 

- Confiar, són els nostres fills, els hem educat nosaltres, els coneixem. 

- Tenir clars els límits, allò que d’obligat compliment han de respectar. 

- Ensenyar-los les normes, allò que regeix la nostra llar,la nostra família i corres-
pon al nostre estil de vida. 

- Tenir paciència, tot arriba, les presses no són bones. 

- Afavorir el seu desenvolupament d’acord als seus talents, no tant en funció 
dels nostres desitjos. 

- Passar temps en família. 

- Demanar sempre el que volem, no el que no volem. 

- Ser tolerants en el que no és important, no tot és important. 

- Tenir clar que com a pares i mares nosaltres hem de prendre determinades 
decisions, no ells. 
- Reconèixer que ens equivoquem i demanar perdó. 



 

 

EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
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Consell Escolar núm.2 (6 de febrer de 2018) 

1. Informacions de Direcció: 

Actuacions de convivència al centre del curs 2017-2018. El cap d’estudis explica les diferents línies d’actuació per a la convivèn-
cia en conductes ordinàries: 

Supressió de l’aula de guàrdies per evitar transformar l’expulsió d’aula en trobades d’alumnes que se citen prèviament per desa-
profitar el temps. 

Resolució de conductes contràries a les normes de convivència al centre amb actuacions quotidianes i expulsions amb entrevista 
prèvia amb les famílies d’alumnes per signar la carta de reconeixement de la falta i acceptació de la sanció. 

Explicació sobre el cas d’ús indegut d’imatges a Instagram i les actuacions realitzades amb el grup de Batxillerat 1r A, així com 
l’aplicació estricta de les NOF pel que fa ús de mòbils al centre. 

Situacions que han requerit obertura d'expedients i posterior resolució. Es comunica la resolució d’expedient d’un alumne de 2n 
d’ESO amb la pèrdua del dret d’assistència al centre durant tres mesos. Com a conseqüència d’aquesta mesura la família ha 
cercat un altre institut i ha canviat l’escolarització de l’alumne sancionat. 

Posada en marxa del projecte "Socialització de llibres d'ESO a l' Institut XXV Olimpíada 2018-2022." Està en marxa la comissió 
del projecte, s’ha començat el procés de conscienciació i s’espera resposta per part dels departaments didàctics i seminaris per 
veure la viabilitat de cara al proper curs 2018-2019. 

Intercanvis educatius en què participa l'Institut XXV Olimpíada el curs 2017-2018. Es recorden els dos darrers intercanvis educa-
tius, un amb França amb alumnes que participen en l’impuls de la segona llengua estrangera i un altre, just aquests dies, en el 
projecte ERASMUS + a Xipre, amb alumnes de primer de Batxillerat. 

2. Sector alumnat: aportacions, suggeriments i propostes. El representant d’alumnes sol·licita la reparació de les goteres de la 
tercera planta que ja estan en una situació molt greu. 

3. Sector famílies: El sector famílies recorda el pla de formació de les famílies i, en concret, la sessió de formació que es realitza 
avui, 6.02.2018. Igualment recorda el projecte de socialització de llibres de text, i es remarca, que es tracta d’un procés a  4 cur-
sos només per a l’ESO. 

Aprovació de la proposta de continuïtat de la jornada compactada de l' Institut XXV Olimpíada per al curs 2018-2019. S’aprova 
per consens sol·licitar la continuïtat de jornada compactada per al curs 2018-2019, en els cursos de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Bat-
xillerat i la jornada partida amb dues tardes per a 1r i 2n d’ESO, com s’està concretant en els darrers cursos. 

Aprovació de la participació de l'alumnat de 4t d' ESO en els programes preprofessionals (PDC) en el curs 2018-2019. S’aprova 
sol·licitar els recursos necessaris i l’organització singular per al proper curs 2018-2019 per participar en el programa preprofessio-
nalitzador a 4t d’ESO (PDC). 

Es recorda les dates de portes obertes que seran el 14 de febrer per a l’ ESO i el 25 d’abril per a Batxillerat. 

 

Consell Escolar núm. 3 ( 21 de març de 2018) 

1. Informacions de Direcció: 

Economia de l'Institut XXV Olimpíada. Presentació de l’exercici econòmic de 2017. L’Administració ha canviat el programa SABA 
per un de nou que es diu ESFERA. El pressupost s’ha quadrat  i ha quedat emmarcat dins de les previsions que s’havien fet, i 
ara resta pendent que el Consorci validi la liquidació presentada. 

Presentació del pressupost de 2018. La secretària explica el desglossament  del pressupost general i explica les partides pressu-
postàries. Destacable: 

- Partida nova per necessitats formatives de centre. 

- Subpartida per a serveis informàtics: manteniment rènting sala IMAC. Renovació d’equips informàtics. 

- Subpartida per a manteniment estructural del centre (humitats i goteres última planta). 

Seguint la nova llei, una vegada comunicat i presentat el pressupost al Consell Escolar queda enllestida la seva tasca i només 
resta presentar-lo al Consorci. 

2. Sector famílies: Socialització de llibres d' ESO. Restava pendent la resposta del Centre a la demanda de la Comissió sobre la 
viabilitat de començar de cara al proper curs 2018-2019. El director informa que en 2 anys es preveu un canvi d’estructura curri-
cular i que per tant no sembla el moment més adient per començar el projecte. Recomana continuar amb el sistema actual i es 
compromet a enviar la llista de llibres al més aviat possible.  

Es parla de col·laborar entre tots, alumnat, professorat i AMPA per millorar la difusió de la informació i animar les famílies a parti-
cipar en el sistema actual de compra- venda de llibres. 

3. Sector professorat: Es fa un agraïment a la representació de l’alumnat per l’interès, la maduresa, la professionalitat i la cura 
amb la què han  portat la mediació en el tema disciplinari tractat a l’anterior CE. S’insisteix que les persones agreujades cons ide-
ren que caldria que hi hagués una disculpa individualitzada i directa per part de l’alumnat. 

El sector alumnat confirma que està previst que això es faci, bé de manera directa, bé amb una carta adreçada a cada una de les 
persones agreujades. La representació de l’alumnat parlarà amb el coordinador del centre per tal de concretar el tema. 

S’informa de l’èxit de la tarda d’arts i de les dates de les properes i es dona per tancada la reunió. 
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           CHICAGO EL MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago és una obra de teatre musical que volia denunciar la mala praxis de la justícia amb els delinqüents famo-

sos. Cal destacar a l’obra les desigualtats de la justícia segons qui sigui el personatge que ha comès la falta. Una 

vegada més els nois de 2n.de batxillerat han passat amb nota el seu examen final del musical. Aquest any ha 

estat escollit “Chicago”. La van estrenar el dia 4 de maig al Caixa-Fòrum. Us adjuntem unes fotografies fetes per 

Fernando Fernández Vicente perquè pugueu gaudir una mica de l’espectacle. 

Hem pogut parlar amb en Robert Benito (R) professor d’aquest curs. 

la Carla Moron (C) que feia de Roxie, i la Marijose Benítez (M) que feia de Velma, i 
els hem preguntat una mica per l’obra i la feina duta a terme: 

AMPA (A): Quina és la diferència entre batxillerat escènic i qualsevol altre? 

R: La diferència podria ser que és molt pràctic, al menys això és el que intentem des 
d’aquí. Tant pel que fan els alumnes com per les possibilitats que els donem per fer 
que estiguin en contacte amb el que és la realitat professional. Aquest és el tarannà 
de l’escènic en aquest institut. 

A: Qui escull el musical que es farà? 

R: Hi ha una mica de tot. S’accepten propostes, però sempre hem de tenir en compte 
que siguin viables. La Gemma (professora del curs), i jo, som aquest any els que 
hem escollit finalment, perquè s’ha de tenir en compte el grup, si hi ha noies o nois, si 
els actors canten o ballen, o quina és la seva especialitat. Sempre tenint en compte 
que hi ha de participar tothom. 

A: Com feu la selecció dels protagonistes? 

R: Fem un càsting obert. Ells coneixen els personatges i tots es poden presentar a 
qualsevol paper. A vegades és terrible ja que hem de dir que no a algunes persones, 
ja que només un pot fer el paper. 

A: Com feu l'attrezzo, el vestuari, maquillatge, etc.? 

R:  Doncs a vegades hem de llogar, com aquest any, ja que estem parlant d’una altra 
època, però moltes vegades tirem de fons d’armari de l'institut. 

A: Heu pensat en la col·laboració del batxillerat plàstic o d’altres departaments? 

R: Seria genial  poder tenir de manera transversal la col·laboració de qualsevol de-
partament. De fet és així, per exemple aquest any ha col·laborat un professor de ca-
talà per la qüestió de la dicció, també del tecnològic que ens han ajudat a fer les rei-
xes del decorat de la presó.  Els del plàstic han col·laborat a vegades amb el decorat, 
o el maquillatge. La col·laboració és necessària sempre. 

A: Per què només dues actuacions amb tota la feinada que és el muntatge? 

R: Hem de pensar que això no és una funció de fi de curs sinó que l’objectiu és poder 
valorar la feina dels alumnes, és la seva graduació i reben una nota per la feina. Ho 
fem dues vegades per poder rendibilitzar la despesa i recuperar-la. A més és una 
mala temporada per als alumnes ja que estan molt enfeinats i amb exàmens finals. 
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- Ara passem a l’entrevista als alumnes que han pogut estar amb nosaltres. 

A: Per què heu escollit el batxillerat escènic? 

C: Des de sempre he fet teatre i des de fa poc cant. Sempre he vist en el meu futur el 
món de l’espectacle, i això és una bona manera per formar-me correctament. 

M: Jo  sempre he sabut que la meva vida hauria d’estar lligada als escenaris, ja que 
m’encanta i de fet ballo des que camino. El teatre és la meva passió. 

A: Com veieu el vostre futur, quin és el vostre somni? 

M: A mi em ve al cap la Penélope Cruz, seria potser el model de com em veig en el 
futur. M’agrada molt el cinema i la televisió. 

C: A mi sempre m’ha flipat el teatre, però ara estic descobrint el teatre musical on crec 
que es troben les tres arts en què jo vull treballar: cant, ball i interpretació. 

A: De les àrees que treballeu, quina és la que més us agrada que no té relació amb la 
interpretació, i quina de les que hi tenen a veure? 

M: De les no relacionades, la literatura, m’agrada molt llegir, i de relacionada, llen-
guatge i pràctica musical. 

C: A mi de no relacionada, la Història de l’Art, i de relacionada, la mateixa. 

A: Què fareu després d’aquest batxillerat: 

C: El meu pla B és Història de l’Art, crec que sempre s’ha de tenir una segona opció. 

M: Jo sempre he volgut entrar a Eolia i m’estic preparant per a aquestes proves. 

A: Com va ser el procés per aconseguir-ne els papers? 

C: Em vaig mirar els personatges i vaig escollir la Roxie. Només em vaig presentar jo 
a aquest paper, i el vaig poder fer jo. 

M: Jo volia fer el de Velma i vàrem ser tres en les diferents proves de seleccions. Al 
final vaig ser l’escollida. 

A: Dels vostres personatges què és el que més us ha costat? 

C: El personatge me’l vaig haver de preparar molt perquè és molt diferent a mi, tant 
en gesticulacions com de caràcter. Roxie és una persona molt malparlada, que diu 
moltes paraulotes tota l’estona. 

M: Per a mi la part vocal, perquè jo no canto. 

A:  Què heu tret d’aquesta experiència? 

C: Al principi va ser molt caòtica, molt desastre i inconscients dels que estaven fent, 
però al final ha estat espectacular, increïble i la feina ben feta. 

M: Jo ho definiria com Chicago. El musical ha estat protagonista durant tot el procés.  

Han estat moltes hores de feina.     

A: Ha estat un plaer, us donem les gràcies a tots tres i us fem l'encàrrec de felicitar a 
tot l’equip. 

           CHICAGO EL MUSICAL 
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 JOCS FLORALS de SANT JORDI 

LLENGUA CATALANA  

1r CICLE  

1r Premi Prosa El camp dels ulls, Laia Soler 1r ESO C 

2n Premi Prosa To the other side, Laura Ropero 1r ESO A 

1r Premi Poesia El meu gat, Xavier Lombardia 1r ESO A 

2n Premi Poesia El meu avi, Marc Perales 1r ESO A 

Accèssit L’amor, Cristina Ye 1r ESO B 

2n CICLE  

1r Premi Prosa La cita, Martina Villar 4t ESO A 

2n Premi Prosa Amor animal, Sandra Torreas 3r ESO A 

1r Premi Poesia Pensaments d’un immigrant, Yamille Trujillo 3r ESO C 

BATXILLERAT  

1r Premi Prosa “(R)evolució”, Joana Justicía 1r batxillerat D 

2n Premi Prosa  Estimada Argelers, Alba Mercado 1r batxillerat D 

1r Premi Poesia Revolució és nom de dona, Paula Sánchez 2n batxillerat D 

2n Premi Poesia El rodamón, Mireia Andrés 1r batxillerat D 

LENGUA CASTELLANA  

1r CICLE  

1r Premio Poesía (ex aequo)   La otra cara de las personas no existe, Tania León 2n ESO A 

1r Premio Prosa La luz del alba, Iván Rusell 2n ESO D 

2o Premio Prosa (ex aequo)  Have a revolution, Laura Ropero 1r ESO A 

2o Premio Prosa (ex aequo)  Pequeños pero enormes luchadores, Laia Soler 1r ESO C 

2n CICLE   

1r Premio Poesía No sé qué piensas, Katherine González 4t ESO B 

1r Premio Prosa Salvavidas, Eulalia Gallardo 4t ESO B 

2o Premio Prosa  La caída, Katherine González 4t ESO B 

BATXILLERAT   

1r Premio Poesía  Negro ceniza, Sara Ausió 2n batxillerat D 

2o Premio Poesía  Siglos de anhelo, Ana Grañena 1r batxillerat A 

1r Premio Prosa  XIX, Andrea Bello 2n batxillerat B 

2o Premio Prosa  Una historia no muy corriente, Nikol Lyubomirova 2n batxillerat D 

PARES /MARES  

1r Premio Poesía Larga ausencia, de Juan Peloche Pare de la Sara Peloche 

LLENGUA ANGLESA 

1r Premi  Laura Rodríguez   4t ESO B 

2n Premi  Ruslana Saksonova 4t ESO B 

Menció especial Katherine González 4t ESO B 

1r Premi Nikol Lyubomirova 2n batxillerat D 

2n Premi Sara Peloche 2n batxillerat D 

LLENGUA FRANCESA 

ESO 1r Premi (relat)  Leana Pinedo      Batxillerat  1r Premi (poesia) Erik Cubeles (2n Batx D)    /   2n Premi (relat ) Paula Sánchez   (2n Batx D)    

VISUAL I PLÀSTICA                                                                                                                                              

 Premi  ESO   1 Premi, Romaysa Azahri 4t ESO 

Premis batxillerat 1r Premi, Mario Vallejo / 2n Premi, Aina Tibau / 3r Premi Ana Grañena 1r batxillerat 

 1r Premi, Alba Mares / 2n Premi, Marina Tejedor 2n batxillerat 

CONCURS VÍDEO CIENTÍFIC FÍSICA I QUÍMICA 

ESO  1r Premi Òscar García (3r ESO)    Batxillerat   1r Premi Yeray Navarro  /  2n Premi, Antonia Monárdez, Maria Atienza  (2n Batx)   



 

 

COMPRA -VENDA DE LLIBRES PER AL CURS 2018-2019 

VENDA DE LLIBRES NOUS VENDA DE LLIBRES DE 2a MÀ  

 Descompte socis del 15% (alumnes ESO)  

 i del 5% (alumnes Batxillerat) presentant el rebut de 
pagament de la quota se soci de l’AMPA curs 2018-2019 

 

EDICIONS ARRAHONA C/ Casanova, 3-5, bxs. Barcelona 
9.30 a 13.30 i 16 a 19.30  Tel. 934 235 730 

Comprem i venem llibres EN BON ESTAT de text (10 €) 

i de lectura (6 €) 

NO SOCIS llibres de text a 15 € i a 8 € els de lectura 

 

 Els llibres usats han d'estar en bon estat i esborrat el llapis. 

 Tindran preferència a l’hora de comprar llibres usats aquelles persones que primer n’hagin portat a vendre. 

 La compra de llibres només es farà els dies indicats al calendari i sempre respectant l’horari. 
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Activitats programades 

Què hem fet aquest curs ? 

 Descompte del 15% alumnat de l’ESO i del 5% alumnat de Batxillerat en la compra de llibres nous 

presentant el rebut de soci (Ed. Arrahona).  

 Subvenció de 15€ per a la sortida a Port Aventura per a 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 i de 35€ per a 2n de Batxillerat. 

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

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

 Rebre una carpeta gratuïta per a tots els socis i sòcies de 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat. 

Motius per fer-se soci de l’AMPA 
per només 30 € cada estudiant 

 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 de 2n de Batxillerat. 

DIA ACTIVITAT HORARI 

Dimarts 26 de Juny Compra de llibres de segona mà 17:00 h a 19:00 h 

Dijous  28 de Juny Compra de llibres de segona mà  

i venda de llibres 1r ESO 

17:00 h a 19:00 h 

Dimarts 3 de Juliol Venda de llibres,  2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat 17:00 h a 18:00 h NOMÉS SOCIS /SOCIES AMPA 

Dimarts 3 de Juliol Venda de llibres,  2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat 18:00 h a 19:00 h a tothom 

Dijous  5 de Juliol Venda de llibres,  2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat 17:00 h a 19:00 h a tothom 

CALENDARI DE LA COMPRA-VENDA DE LLIBRES DE 2ona MÀ 



 

 

 

ACTIVITATS AL BARRI 

CaixaForum:  FARAÓ Rei d’Egipte  Del 8 de juny al 16 de setembre 

Aquest curs es continua mantenint una bona participació en les diferents activitats extraescolars, 

amb un total de 73 alumnes repartits en diferents disciplines:  

BÀSQUET:    cadet i juvenil :  22 alumnes 

FUTBOL   :    infantil  i cadet : 22 alumnes  

VOLEIBOL:  cadet  i juvenil :   17 alumnes  

COMERCIAL  DANCE:            7  alumnes 

TALLERS fotografia i literatura: 5 alumnes 

Equip de redacció: 

AMPA Institut XXV Olimpíada 

Disseny: 

Pilà Freixanet   

Hi col-labora 
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

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  

Aquesta magnifica exposició la    
trobareu al  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 20h.   

  Els dimecres de juliol i agost, 

  de 10 a 23h. 

 VISITA GRATUÏTA per a tots 

els clients “La Caixa”  

Els Faraons, els Senyors de les Dues Terres, 
eren els encarregats de protegir Egipte dels seus 
enemics i de garantir el maat, l’ordre de l’univers. 
A través d’una col.lecció d’objectes procedents del British Museum, 

aquesta exposició explora els ideals, el simbolisme i la ideología 

d’aquests faraons, com també les realitats de la vida a la vall del Nil. 

ELS FARAONS VAN REGNAR APROXIMADAMENT ENTRE ELS ANYS 3100 I 30 AC. 

MALGRAT AIXÒ, ELS REGENTS POSTERIORS, GRECS I ROMANS, VAN CONTI-

NUAR PRESENTANT-SE A SI MATEIXOS COM A FARAONS. 

Rere les imatges i els objectes de l'antic Egipte que han arribat fins als nostres 

dies s'amaga la realitat d'un imperi que ha fascinat l'home al llarg de la histò-

ria. "Faraó. Rei d'Egipte" presenta aquests objectes per explicar la vida en 

aquells temps i presta una atenció especial a diferents aspectes del monarca 

egipci, com ara el caràcter diví dels faraons, la simbologia de les vestimentes 

i les joies, la religiositat, els rituals, l'organització administrativa del país, les 

guerres expansives i de protecció i, per descomptat, la vida de palau. 

Més de cent cinquanta peces de la col·lecció del British Museum formen part 

d'aquesta exposició, entre les quals destaquen diferents treballs d'orfebreria, 

estàtues monumentals i preciosos relleus de temples que acosten el visitant a 

la vida reial i de poder de l'antic Egipte.  
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