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PROJECTE D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE CIUTAT VELLA Nº 66

Acabem el primer Trimestre dels curs amb l'alegria
de les festes de Nadal.
Des de la nostra escola Cintra, professors, voluntaris i
alumnes volem enviar-vos a tots els amics la més cordial
felicitació i desitjar-vos un any 2017 ple de benediccions.

Experiència a Cintra d'un alumne de 1er. de l'ESO
Hola sóc Naim i tinc 12 anys, vinc de l'escola
Vedruna Àngels. Ara estic a Cintra, l'experiència a
Cintra m'està agradant molt i estic més tranquil
que abans. Estic a gust perquè tinc amics i ric molt
amb ells, jugo i faig la feina amb ells.
Al grup tinc bons amics, passo bons moments amb
ells i quan estic nerviós m'ajuden i això m'agrada.
He
canviat des
que estava
a
altres
escoles. Quan vaig començar a Cintra, fa
poc, em vaig proposar estudiar més per passar a
Primer, Segon, Tercer i Quart d'ESO i arribar ben
lluny!!! A vegades em barallo amb alguns dels
meus amics però ho solucionem. Jo sé que sóc
nerviós però em sé controlar.
Estic molt content! Moltes gràcies Cintra!!!
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VOLUNTARIAT

Un any més l'alumnat de Cintra demana poder fer
voluntariat amb diferents entitats que treballen al
barri. El seu interès es desperta a 2n de l'ESO quan
des de l'escola es realitza l'assignatura de Servei
Comunitari on, per parelles, col·laboren amb
diferents entitats del barri. Actualment tenim
conveni amb Centre de Dia de Gent Gran El
Mil·lenari, Fundació Arrels, Fundació 4 Vents i
Escola Bressol Municipal Portal Nou.
Tanmateix quan han tingut aquesta experiència
demanen poder donar continuïtat i fer voluntariat.
Aquest curs hem iniciat un nou voluntariat amb
"El Chiringuito de Dios", entitat que fa més de 20
anys que està treballant al barri oferint un espai per
esmorzar i dinar, roba i higiene personal a

persones que viuen en circumstàncies extremes.
Des de les entitats col·laboradores es valora de
manera molt positiva la participació i actitud que
l'alumnat presenta quan fa el servei, considerant la
seva iniciativa, voluntarietat, implicació i
delicadesa amb el tracte cap als usuaris. De la
mateixa manera, l'alumnat demostra la seva
satisfacció de poder "ajudar" a persones que ho
necessiten, traient el millor d'ells mateixos.
Aprofitem aquest espai per agrair a totes les
entitats col·laboradores la seva predisposició que
fa que aquest projecte sigui possible.

CONEIXEU L’EMPRESA GM7 UNIFORMES?

Nosaltres fins ara no, però ara ja ens és coneguda, i a més els hi
estem molt agraïts. Han tingut la gentilesa de fer-nos donatiu d’una
bona colla d’uniformes laborals per al nostre alumnat, que tot seguit
van estrenar per fer els tallers. Fan molt goig!

ELS ALUMNES DE 4rt DE LA ESO, PARTICIPEN AL PROJECTE DE MARXA FENT ESPORT

El mes d’octubre els alumnes de 4rt van
participar en aquest programa que organitza
l’Ajuntament de Barcelona i l’ACSP, amb font

de salut i d’ocupació del temps de lleure. Un
matí sencer al poliesportiu de Can Ricart, fent
tastets de diferents activitats físiques.

de
U
S

2

EE

XERRADA DE LA GUARDIA URBANA
SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El dia 24 d’octubre dues
professionals de la Guàrdia
Urbana van fer una xerrada
sobre la violència de gènere a
segon cicle d'ESO. Varen
tractar els quatre tipus de
violència de gènere que
existeixen,
tot
posant
diferents exercicis pràctics i
varen
resoldre
diferents
dubtes per part de l'alumnat.

SORTIDA A LA BOLERA

Una de les primeres sortides
dels alumnse de 1r de l'ESO

El dia 8 de novembre els
alumnes de 1r que havien
assolit els punts necessaris i
tenien
la
confiança
del
professorat respecte al seu
comportament, van anar a la
Bolera de Pedralbes. Va
esdevenir
un matí
molt
agradable, podent gaudir de la
bona relació, de les bromes, del
jugar junts, del bon ambient
entre tots... Cada alumne es va
esforçar per tal que aquesta
sortida fos positiva per a
tothom. I ho vam aconseguir!

DINAR FAMILIAR
El dia 9 de novembre, portant a terme la idea d'un alumne de 4rt, l'alumnat, el professorat, el
voluntariat i les famílies de Cintra vam dinar al pati per tal de celebrar els 20 anys de l'escola.
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Cada família va portar un plat diferent i vam compartir una estona molt maca. Vam menjar plats
típics d'altres països com cuscús, crestes colombianes, dolços àrabs, etc., ens vam fer fotos, vam
compartir receptes i vam gaudir de la companyia.

INICI DEL TALLER DE PERRUQUERIA

Aquest curs hem iniciat un nou taller de Perruqueria on participen 6 alumnes de diferents cursos
SORTIDA
ENERGIA
DEL TRAM
i 4rt
(de segon a quart).
Es porta a terme
a les instal·lacions
de l'EscolaDE
Pia 3er
de Sant
Antoni.

El dia 15 de novembre els alumnes de 3r i 4rt vam visitar les instal·lacions del TRAM Besòs amb
l'objectiu de conèixer el com es planifica, s'ordena i es controla la xarxa de FGC, així
com potenciar continguts treballats des de les assignatures d'emprenedoria i matemàtiques de
consum.

EXPERIÈNCIA D'EDUCACIÓ FÍSICA
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Un curs més, Cintra aposta perquè els alumnes de 3r i 4rt, tinguin l’oportunitat de compartir una
estona d’activitat física amb el Centre Taller Artesà. Un moment emotiu i enriquidor per
ambdues parts.

La setmana del 21 al 25 de novembre es va dur a terme el Taller
d'Odi i discriminació amb els alumnes de 1er i 2n cicle, impartit per la
Lourdes Minguella i Amílcar Carpintero. En aquesta xerrada, prèvia a la
visita d'uns Mossos d'Esquadra a Cintra, es van abordar temàtiques al voltant
de situacions d'allò quotidià, que tots i totes ens podem trobar al carrer.
Van ser uns tallers enfocats des de la teoria-pràctica on es demanava
la interacció de totes les persones participants. En major o menor grau d'èxit,
els alumnes van poder conèixer nous conceptes, així com exposar situacions
personals per tal d'exemplificar-les i relacionar-les amb allò treballat dins
del mateix taller.
La idea, doncs era fer un treball previ a la visita de l'esmentada
parella de mossos d'esquadra, per continuar més endavant amb un tancament
final per part dels educadors.

NOTÍCIA SOBRE LA FUNDACIÓN ARRELS
l’elaboració de manualitats, i ho fan conjuntament
amb persones que han viscut al carrer.
Aquesta estada forma part de l’assignatura Servei

En Pedro i l’Ibrahim tenen 14 anys i són dos
alumnes de l’Escola Cintra. Cada dimecres al matí,
durant cinc setmanes, passen un parell d’hores al
taller d’Arrels per donar un cop de mà en
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Comunitari de l’escola Cintra. La matèria promou
que diverses parelles d’estudiants surtin de l’aula
per passar unes setmanes en quatre entitats

diferents per ajudar en el que calgui i conèixer
altres realitats.

En aquest intercanvi amb el taller d’Arrels, els
alumnes treballen colze a colze amb persones que
han viscut al carrer i estableixen una relació i un
vincle intergeneracional. “Desenvolupen la
capacitat de donar i rebre i altres aspectes com
l’empatia o el respecte”, apunta Lourdes
Minguella, cap d’estudis de l’escola i professora
de l’assignatura.
“És una activitat molt enriquidora en què treballen
l’autonomia i la responsabilitat, se senten útils i es
demostren a ells mateixos que poden relacionar-se
de manera sana i positiva”, assenyala.

ALUMNES DE LA SALLE-CONGRÉS VISITEN CINTRA
Per segon any consecutiu, un grup d’alumnes de 2n de Batx de la
Salle-Congrés han vingut a conèixer la nostra escola, acompanyats
del professor Pere Vivancos. Els hi agraïm molt la visita i l’interès
que mostren pel nostre projecte.

SORTIDA LASER POINT 3r I 4T
El darrer dia 9 de desembre l'alumnat de 3r i 4rt van realitzar una sortida lúdica al Làser Point. Es
van dividir en dos grups, els del tercer i els de quart. En les dues partides realitzades cada grup va
haver de defensar la seva base i atacar la de l'equip contrari. Vam gaudir molt de l'experiència!

Beques anuals per alumne
Menjador: 1.000 €. Llibres i Material escolar: 300 €. Activitats esportives: 350 €
Excursions culturals i lúdiques: 100 €. Taller de lampisteria i construcció: 350 €.
Taller de fusteria: 350 €. Taller d'electricitat: 350 €. Taller d'hostaleria i cuina: 400 €
Taller de multimèdia i Informàtica: 300 €
Número de compte: 0049/4708/13/291007626
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Us recomanem que navegueu per la pàg. web de Cintra: http:/www.escolacintra.com
Trobareu el que fem: les activitats, el calendari, qui som, voluntaris, tallers, com podeu ajudar.

