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La celebració dels vint anys de Cintra ha comportat durant el segon trimestre una sèrie
d'activitats que volem compartir amb tots els nostres amics. Activitats que posen de manifest el
treball de cada dia i, alhora, enriqueixen les experiències dels alumnes en els diferents camps de la
vida i la cultura.
El punt culminant d'aquest any d'aniversari ha estat l'exposició de pintura al Pati Llimoni de
la qual en parlarem en aquest número de l'Informatiu de Cintra, malgrat ha tingut lloc avent
comencat el segon trimestre.
Amb motiu d'aquest aniversari volem recordar les paraules del seu fundador i ànima dels
començaments, el tan recordat Joan Lluís Casanovas, primer director de Cintra:
"Cintra té un caràcter de promoció social que va més enllà del merament escolar i que porta
a entndre l'educació com un bé públic: bé per a tots i totes sense exclusió, adaptat a la realitat i amb
un interés per la persona que no s'esgota en l'àmbit escolar.
Alhora la relació i el compromís amb l'alumne tampoc s'esgota en el procès escolar en
finalitzar la Secundaria. Es fa un seguiment de cada alumne un cop acabada l'ESO acreditada o no.
Això implica que tots els membres que participen en el Projecte Educatiu siguin persones
sensibilitzades per la justícia i per la igualtat d'oportunitats per a tothom, afavorint els qui en tenen
menys; persones que visquin una elaboració personal que els equilibri i els faciliti el creixement
conjunt amb els alumnes; persones capaces de viure la relació amb els alumnes... Capaces de sentir
i viure estimació, respecte i tolerància cap a l'alumnat; persones que creuen en l'utopia de la
construcció d'un món millor dins un marc multiculticultural i interreligiós."

Jornada compactada

El passat 22 de febrer vam començar la jornada
escolar compactada. El nou horari és de 8.30 h a 14.45 h.
Durant les primeres hores del matí treballem les matèries
curriculars i a les darreres hores fem els tallers prelaborals. L’alumnat, en general, està content amb aquest
canvi d’horari i l’assistència als tallers ha millorat
considerablement. Coincideix amb aquest canvi la
incorporació del taller de Reparació de Bicicletes a
l’Escola Pia Calassanci, el qual supleix el taller de
Mecànica de Moto.

Jornada de portes obertes
El dimarts 8 de març vam celebrar La Jornada de portes obertes per a diferents professionals
vinculats en el món de l’educació i a
professionals dels diferents serveis, que
atenen a l'alumnat que, posteriorment, és
derivat a Cintra. Vam fer una explicació de la
metodologia de treball que utilitzem a Cintra,
una exposició de fotografies de l’alumnat
treballant als diferents tallers i a l’aula,
juntament amb l’exposició dels dossiers que
utilitzem. Els diferents professionals que van
assistir van valorar molt positivament poder
conèixer el funcionament de l’escola i
l’explicació que va donar l’EAP del procés de derivació.
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Aquest trimestre hem tingut la visita dels
professionals de la USEE (Unitat de Suport
d'Educació Especial) de l'escola Pia de Calella,
acompanyats pel Marc Marí antic administrador de
la nostra escola.
Vam compartir amb ells la nostra experiència de
treball i d'acompanyament de l'alumnat, així com les
seves inquietuds. Va ser una estona molt enriquidora
per ambdues parts.

parts.

Sortida a la bolera
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El passat 4 de febrer, alumnes de 3r i 4t van fer una sortida
a la Bolera. Va ser un matí molt divertit, afinant la punteria
i compartint rialles i strikes. Per acabar el matí d'esport,
vàrem baixar caminant des de la Zona Universitària fins a
Cintra, travessant barris i parcs, descobrint una mica més
una Barcelona diferent.

Sortida al PIJ (punt d'Informació Juvenil)
Els alumnes de 4t van assistir a la visita del PIJ amb un doble objectiu. Primer, conèixer el recurs
com un espai per a joves on poder participar en les diferents activitats i tallers que realitzen, i segon,
parlar sobre les possibles sortides formatives després de l'ESO.

Sessió a la Filmoteca
Aquest trimestre els alumnes de 1r i 2n d’ESO han anat a la Filmoteca. Han fet una visita molt
completa. Primer van fer una presentació del film i
després la projecció. Stelle és un film d’una noia que
té la mateixa edat que els nostres alumnes. La
protagonista passa per una problemàtica molt
semblant a la seva. Per sort, té un final feliç. Aquest
fet els ajuda positivament amb la seva projecció de
futur, malgrat les problemàtiques que estant vivint.
La Filmoteca ens beca cada any amb entrades per a
sessions escolars. Aquestes sessions ens són molt
útils ja que s’adapten a les necessitats del nostre alumnat i, d’aquesta manera, podem gaudir de
l’entorn cultural que hi ha al voltant de l’escola.

Sessió a la Caixa Fòrum
El passat mes de febrer, els alumnes de
tota l’escola, van anar al Caixa Fòrum a
veure una obra de teatre interactiva sobre
valors. Els joves de les diferents escoles
assistents, havien de donar la seva opinió
respecte al cas d’una adolescent i les
relacions amb les persones del seu
voltant al llarg d’un “mal dia”.
Els alumnes de Cintra, es van involucrar
molt i van poder empatitzar i reflexionar
sobre la qüestió de l’adolescència.

Exposició al Pati Llimona
L'esperada Exposició de dibuixos que fem cada dos
anys per Sant Jordi al pati Llimona tenia aquest any un caire
especial degut a la celebració dels 20 anys de Cintra.
Amb unes paraules de la Directora del Centre Cívic,
de la Imma Bonada, Directora
de Cintra i d'uns quants
alumnes, va començar l'acte.
A continuació vam
poder visualitzar un muntatge
preciós elaborat amb molt de
gust i cura pel professor Santi Martínez. Aquest muntatge audiovisual va
posar de manifest el treball que havien fet els alumnes i que estava exposat.
En la sala d'Exposicions, la Consellera d'Educació de Ciutat Vella,
Natàlia Martínez, en nom i representació de la Regidora, Sra. Gala Pin, ens
va adreçar unes paraules d'ànim i d'agraïment.
Amb un pica-pica preparat pel grup de voluntaris, vam contemplar
els preciosos dibuixos i admirar la imaginació dels alumnes, posada de
manifest en els títols que
ells mateixos havien ideat
per les seves obres d'art.

Beques anuals per alumne
Menjador: 1.000 €. Llibres i Material Escolar: 300 €. Activitats esportives: 350 €. Excursions
culturals i
lúdiques: 100 €. Taller de reparació de bici-cletes: 400 €. Taller de mecànica de mo-tos: 500 €. Taller de lampisteria i cons-trucció: 350 €.
Taller de fusteria: 350 €.
Taller d’electricitat: 350 €. Taller de ceràmica: 350 €. Taller d’hoteleria i cuina: 400 €. Taller de multimèdia i infor-màtica: 300 €. Número de compte: 0049/4708/13/291007626
PÀGINA WEB:
Us recomanem que navegueu per la página web de Cintra: http:/www.escolacintra.com
Trobareu el que fem: les activitats, el ca-lendari, qui som, voluntaris, tallers, com podeu ajudar, etc

