
Viatge al centre de la guerra. Les víctimes de la repressió.  
(Daniel Blanxart)

NBA: Model empresarial i creació d'una franquícia"  
(Daina - Isard)

AWARENESS  
(Daina - Isard)

La música com a eina d'aprenentatge  
(Creu de Saba)

El Somni de Volar   
(Daniel Blanxart)

16:20

17:45

Meteoclima d'Olesa de Montserrat  
(Creu de Saba)

Caminando por Ciutat Morta 
(Creu de Saba)

Animació, la il·lusió de la vida 
(Daina - Isard)

Entaillé. Structuré. Fémenin. 
(Daina - Isard)

Malalties infeccioses emergents i reemergents (Daina - 
Isard)

Parlaments d'obertura de la Mostra16:00

Olesa de Montserrat 
16 de març de 2016 
De 4 a 8 de la tarda 

Auditori de la Casa de Cultura 

Els treballs restaran exposats al vestíbul fins al 
diumenge dia 20 de març 

Conseqüents amb la idea de la transversalitat, ja fa temps vam 
pensar que Olesa havia de tenir la possibilitat de conèixer l'enorme 
potencial acadèmic dels nois i noies que enguany cursen segon de 
Batxillerat.   

Per tal de materialitzar aquesta iniciativa, compartida des del primer 
moment pels centres implicats (IES Creu de Saba, IES Daniel 
Blanxart i Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament), OlesaAteneu 
presenta "Palestra", la primera mostra pública no competitiva de 
treballs de recerca, que esperem que tingui continuïtat en els 
propers anys. 

El nostre agraïment especial a l'alumnat i a tothom que amb les 
seves aportacions ho han fet possible.  



Organitzció 
OLESAATENEU 

INS CREU DE SABA 
INS DANIEL BLANXART 

DAINA-ISARD COOPERATIVA D'ENSENYAMENT 

Coordinació 
OLESAATENEU 

Col·laboracions 
LA CAIXA 
LA PASSIÓ 
ARDECO'S 

COMUNITAT MINERA OLESANA 
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT 

Agraïments 
A tots els organitzadors i col·laboradors, i molt especialment als participants, 
nois i noies d'Olesa per la bona feina que han fet, fan i faran per la cultura i la 

societat. 

19:00 Érase una vez... 
(Daniel Blanxart)

La música i el comerç  
(Creu de Saba)

ONGD: jo també vull canviar el món 
(Creu de Saba)

Manual d'un petit empresari  
(Daniel Blanxart)

Dues Reines i Dos Regnes  
(Daniel Blanxart)

20:15 Parlaments de cloenda de la Mostra i lliurament d'obsequis a 
l'alumnat participant.


