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PROJECTE D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE CIUTAT VELLA Nº 65
No serà fàcil oblidar l'acte que va tenir lloc a l'església
parroquial del Carme el dia 9 de juny. Els presentadors van
ser els periodistes Albert Om i Agnès Marquès, molt
sensibilitzats amb la nostra causa. Van començar per
presentar a les autoritats, les quals ens van dirigir unes
paraules de felicitació i d'ànim. També ens van parlar un
alumne i dos exalumnes, agraint els anys que han estan a
Cintra i tot el que han rebut . El centre de l'acte va ser un
preciós vídeo que narrava la història d'aquests vint anys,
elaborat amb extraordinari art, creativitat i estimació pel
nostre estimat professor Santi Martínez, i el concert dels
Escolans de Montserrat, que des de la fundació, estan molt
vinculats a la nostra escola. Durant l’acte, ens van dirigir unes paraules el President de l'Associació, Josep
Sanromà, la regidora de l’ajuntament de Barcelona, Gala Pin, i, abans de finalitzar van intervenir la directora
de Cintra, Imma Bonada, la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. No va faltar el simbòlic pastis dels
20 anys.

Parlen dos escolans:
Aquest dijous vam anar a Barcelona a fer un concert per commemorar els
vint anys de Cintra, una escola del barri del Raval que ajuda els joves d'allà
perquè puguin estudiar. Ja fa uns anys que fem intercanvis amb els nois de segon.
Vam marxar després de la Salve cap a Barcelona i abans d'arribar vam parar a les fonts de Montjuïc per dinar un
pícnic, i allà vam fer una mica de visita, aprofitant que el director de l'escola sabia algunes coses. Tot seguit vam anar
a deixar les coses a una sala i vam fer la prova de so. En acabar vam anar a berenar uns pastissos casolans que ens
havien preparat alguns professors; per cert, eren molt bons! Quan ja estàvem ben tips vam anar a passejar una
estona pel barri. Més tard ja vam anar a fer la concentració i tot seguit el concert. Primer van fer uns parlaments i
després vam actuar nosaltres. L'acte el van presentar l'Albert Om i l'Agnès Marquès. El concert va anar molt bé i al
final vam felicitar la directora de Cintra i fins i tot va bufar espelmes!
Esperem que us hagi agradat!
Arnau i Martí
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Setmana cultural
Al llarg de la setmana, es van treballar diferents aspectes relacionats amb l’esport i l’activitat física. Esport i
valors, esport i olimpisme, esports i llenguatge... van ser alguns dels aspectes més rellevants.
Així mateix, els alumnes van fer una visita guiada al Museu Olímpic i a l’estadi Lluís Companys. D’altra
banda, també van tenir l’oportunitat de practicar esports alternatius com l’Spiribol, esports a la natura com el
tir a l’arc i piragua al Canal Olímpic i un torneig de futbol al poliesportiu Can Ricart.
L’últim dia de la Setmana, vam acabar al C.C. Drassanes escoltant les exposicions que van fer els diferents
grups d’alumnes, sobre el que van aprendre al llarg de la Setmana Cultural.

Sortida de 2n a Montserrat
El passat 25 de maig uns quants alumnes de 2n vam
anar a Montserrat a visitar i compartir un dia amb els
escolans.
Com cada any, l’Escolania ens havia vingut a visitar a
l’escola. Els alumnes de Cintra, aquell dia, els van
explicar què fem aquí i després d’un pica-pica, van
anar al pati a jugar a ping-pong.
El dia de la nostra visita vàrem tenir la gran sort de
comptar amb l’acollida i l'acompanyament de l’Angel
Pons, monjo i voluntari de la nostra escola. Ens va
portar a fer una volta i va explicar als alumnes què era
Montserrat i què hi havia. Després ja vam anar a veure
cantar als escolans i ja directament, el Sergi, director
de l’Escolania ens va fer l’acollida. Durant el dinar
amb ells, ens vam barrejar i els alumnes van tenir l’oportunitat de preguntar i compartir amb els escolans.

Sortides de 2n i de 4t a la platja
El dimarts 14 de juny els alumnes de 2n van anar amb els tutors
a la platja de Gavà. A primera hora ens vam trobar a la plaça
Espanya, i des d’allà, un bon viatge amb autobús. A les 11
arribàvem a la platja. Tot i que no feia molta calor i el sol
semblava que no picava gaire, vam llogar un para-sol i un parell
d’hamaques.
Els nois no van parar de jugar a pales i voleibol. També es van
llançar a l’aigua que, per cert, estava molt freda!! Les noies
prenien el sol i escoltaven música.
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A les acaballes del curs, i amb tots els exàmens ja fets, el grup de 4t també va fer una sortida a la platja. Un
dia que va començar amb el sol una mica tímid va acabar sent un dia solejat i calorós, un dia perfecte d'estiu.
Els alumnes i els profes van gaudir amb les raquetes, la pilota i la tranquil·litat d'un matí de platja. Vam
acabar el dia a la zona de barres, un esport molt de moda que atreu molts joves i que requereix força i
coordinació, i on el Jesús, un dels alumnes, ens va fer una petita exhibició de les seves habilitats.
Va ser un matí molt tranquil i maco. Tot que eren poquets alumnes, va haver un molt bon ambient de
tranquil·litat i de gaudir de la natura.

Les colonies a la Conreria

Amb motiu de la celebració dels 20 anys de
Cintra, l’escola ha ofert la possibilitat d’anar dos
dies de colònies a La Conreria a tots els alumnes
que durant l’any han fet esforços per a millorar el
seu comportament i la seva confiança. Ha estat una

oportunitat per conèixer millor els alumnes, per gaudir
de la natura, per conviure i seguir sumant i compartint bons moments. Durant 48 hores vam passejar per la
muntanya, tant de dia com de nit, vam fer esport i vam gaudir del temps lliure, ben relaxats, i en un entorn
agradable. Tant l'alumnat com el professorat, valorem de manera molt positiva aquesta experiència i ens
animem a repetir-la cada any!!!
Des d'aquí volem donar les gràcies per l'acollida i l'atenció rebuda a tot el personal de la Casa de Colònies La
Conreria.

Un dia a l'Illa Fantasia
Un any més vam acabar el curs en remull!!! L'alumnat i
professorat vam gaudir d'un dia d'oci i de joc aquàtic a l'Illa
Fantasia. Entre centenars d'adolescents, l'alumnat de Cintra va
gaudir d'un fantàstic dia aprofitant al màxim totes les
instal·lacions. Aquesta sortida, en la darrera setmana de curs,
ja s'ha convertit en un clàssic en la programació de l'escola.
Bon estiu a tot@s!!

Visita a Cosmocaixa
En els últims dies de juny, el curs de tercer teníem pendent una sortida lúdica i, com és habitual en
aquestes dates, s’havia plantejat temps enrere anar a la platja o fer una sortida en bicicleta per la vora del
Besòs, donat que havien cursat el taller de reparació de bicicletes. Malgrat els plans, l’inici del Ramadà de
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molts dels nostres alumnes, va reorientar la sortida en
espais menys calorosos i en activitats no físiques per tal
que també poguessin gaudir de la sortida. L’alternativa va
ser anar al Cosmocaixa, museu que sempre obre les portes
a l'aprenentatge didàctic i a l’experimentació científica.
Com sempre ens va rebre l’etern Einstein amb cara d’una
relativa tranquil·litat per donar-nos la benvinguda al
museu. Una sorpresa destacable va ser que algunes de les
instal·lacions exemplificaven normes físiques que els
alumnes havien pogut veure a l’escola al taller
d’experiments implementat enguany. La jornada va ser molt profitosa i entretinguda i no dubtem de tornar-hi
l’any vinent.

SOPAR DE FINALISTES

Sopar de finalistes

Un altre any vam
celebrar el ja tradicional
sopar de professors i
voluntaris
amb
els
alumnes de 4t que
finalitzen la seva etapa a
Cintra. Va ser un sopar
molt especial, amb un
clima molt maco i on
sempre queda palès el
canvi que fan els
alumnes, des de la seva
entrada a Cintra, ben
nens, fins el moment en
què ja marxen, fets uns i
unes joves ja grans,
madurs, plens d'expectatives. És un dels esdeveniments en els quals queda més constatat el que és Cintra i la seva raó de ser.

de USEE
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
Us recomanem que navegueu per la página web de Cintra: http:/www.escolacintra.com
Trobareu el que fem: les activitats, el calendari, qui som, voluntaris, tallers, com podeu ajudar.
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