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PROJECTE D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE CIUTAT VELLA Nº 67
El segon trimestre va començar amb una
onada de fred que ens va sacsejar a tots, i acaba
amb l'esclat de la primavera.
Un veritable símbol del que passa a Cintra,
on la nostra esperança és que la vida que brolla en
aquest temps tan bonic de l'any, es faci realitat en
la vida dels nostres alumnes. I, superades les
tempestes pròpies de la seva edat, comencin a
donar fruits d'una vida nova, com la que ens fa
gaudir la Primavera.

Alumne amb horari compartit amb el Real Club Marítim
Hola, me llamo Anas Boutlalaq, estoy 4º de la ESO y tengo 16 años. Este
es mi último año en Cintra. Desde hace un mes y medio voy tres días a la semana
al Real Club Marítimo de Barcelona. Allí estoy con Jordi, que es la persona de
mantenimiento del Club. Cuando llego, él me dice el trabajo que tengo que hacer,
por ejemplo: el sistema eléctrico de los pantalanes, arreglar los interfonos, limpiar
la piscina, mantenimiento de motores, traslado de material, etc…
Cuando estoy allí llevo la ropa de trabajo del Club que me dieron el primer
día. Me gusta mucho estar allí porque en el cole me costaba más trabajar. En el
Club también trabajo mucho y aprendo lo que me gusta. Si llego bien a final del
curso de esta manera me podré sacar la ESO.
Aprovecho para dar las GRACIAS a las personas que me han dado esta
oportunidad!

Xerrada de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
El dimarts 17 de gener la Comissió Catalana de
l'Ajuda al Refugiat va oferir una xerrada per tal de
conscienciar l'alumnat i el professorat de l'Escola Cintra
de la situació dels refugiats al món.
Primer de tot, en Joan De Lara, un membre de la
Comissió, va explicar el tracte de les persones que fugen
dels conflictes de la guerra i socials dels seus països
d'origen.
Després l'Alyna, una noia ucraïnesa, ens va explicar
en primera persona com va haver de marxar del seu país,
ja que el govern ucraïnès va reclamar el seu marit per a
què es presentés com a soldat de guerra. Explica com la
situació allí és insostenible encara que el govern no es declari en guerra.
Durant la xerrada l'alumnat va estar força atent. També va ser útil per a donar a conèixer una entitat del
barri, la seva funció i la proximitat a la nostra escola.
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Sortida del 2n cicle a la Filmoteca
Al mes de gener vam anar a la filmoteca
l’alumnat de segon cicle per veure un film molt actual:
Game Over,2015, d'Ana Sotorra, cineasta catalana que
treballa la tècnica del fals
La Filmoteca de
documental.
La
filmació
Catalunya, que va
tractava sobre la influencia dels
néixer l’any 1981,
vídeojocs en la joventut i com
té com a missió
aquesta travessa les seves
vides. Va ser molt interessant
principal la
per moltes raons; per la tècnica
recuperació, la
en què estava fet el film i per la
conservació, la
temàtica. L’alumnat va estar
investigació i la
molt a prop dels conceptes que
difusió de les
des de la filmoteca de Catalunya, volien treballar, A MÉS A MÉS VAN
pel·lícules i les
PARTICIPAR FORÇA EN EL COL·LOQUI, tant amb les tècnics culturals i la
obres
directora, que hi era a la sala, com amb la resta d'estudiants, majors que ells, que
audiovisuals, etc.
també assistien a la sessió. Des de Cintra, estem molt contents amb el servei que ens
ha ofert la filmoteca i els seus representants també ho estan amb nosaltres perquè ja
som assidus d'aquest servei.
El passat 3 de febrer la Companyia de Forn de Teatre Pa’Tothom ens va
convidar al Centre Cívic Drassanes al Cinefòrum de l’obra de teatre “Mustafa és
al replà”. A l’obra es donen diferents situacions de xenofòbia i racisme cap a en
Mustafà, un veí africà. L’espai del Cinefòrum va ser molt ric, ja que l’alumnat de
Cintra va poder empatitzar en com se sentia en Mustafà en aquelles situacions i
també identificar el què els passa, a vegades, quan aquestes actituds són contra
ells o les seves famílies. Agraïm molt a la Montse i al Jordi la seva invitació a un
espai tan educatiu i reflexiu com aquest!

Lliurament premis pesebre
Com cada any hem fet pessebre i cada vegada ens surt millor!! Aquesta vegada ha pogut participar tota
l’escola fent detalls dels arbres i del fons, però han sigut els alumnes de primer els que més han treballat. Cada
any canviem l’estil del pessebre, i així aprofitem
l’esdeveniment
per
aprendre art i treballs
manuals. El diumenge
26 de febrer vam anar
al lliurament
del
premi i va ser una
estona molt bonica,
amb nervis per veure
si ens donaríem premi
i finalment així va ser. L'Alex, alumne de 1r, germà de Francis i de
l’Antonio (antics alumnes de Cintra), va pujar a l’escenari i
va recollir el premi de la mà del Juanjo Puigcorbé, actual diputat de
cultura de Catalunya.
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Semana cultural

Aquest mes de març, hem dedicat la Setmana Cultural a conèixer més de prop l’ESPAI, tema escollit pel
propi alumnat. Hem treballat de manera transversal en 4 espais: ciències, llengües, art i història. Per tal
d’establir relacions amb tot el professorat i potenciar la relació entre els iguals, vam desfer els grups
naturals i en vam crear de nous, barrejant-los entre cursos. Un dels aspectes diferenciadors d’aquesta
setmana han estat les sortides fora de l’escola, com a complement de les activitats teòriques que hem
treballat a l’aula, visitant l’Observatori Fabra i el Planetari del Museu de la Ciència. Tanmateix, hem
gaudit de la xerrada d’en Josep Bordes, membre de l’Associació ASTER (Agrupació Astronòmica de
Barcelona). La valoració de l’alumnat ha estat molt positiva, destacant que els agrada treballar amb
companys d’altres cursos i els nous coneixements que han après a les explicacions de les sortides. Des de
aquestes pàgines fem un agraïment especial a en Josep Bordes per compartir la seva saviesa amb tots
nosaltres.

* Musical Scaramouchede USEE
El dia 17 de febrer quatre alumnes de l'escola i dos professors vam
poder gaudir del magnífic musical Scaramouche, de Dagoll Dagom,
al teatre Victòria.
Agraïm a la Fundació Salvador Gavina per facilitar-nos les entrades.

* PASSIR – Programa sobre Salut Sexual i
Reproductiva
Un any més, l’alumnat de 2n, 3r i 4t ha assistit a les xerrades sobre sexualitat ofertes des de l’ambulatori
Drassanes i coordinat amb la infermera del projecte Salut i Escola. L’alumnat gaudeix d’un espai confidencial
amb dues especialistes de salut on poden rebre coneixements, preguntar i comentar aquelles qüestions
relacionades amb la sexualitat i altres temes de la salut que els inquieten . És un plantejament des de la
prevenció sobre malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i cura en les relacions de parella.
L’actitud de l’alumnat ha estat de respecte i interès vers les dinàmiques plantejades i els temes tractats.

* Xerrada Malalties Sexuals 2n cicle
El dimarts 7 de març vam rebre a Cintra un grup de professionals del món sanitari que van fer una xerrada
força interessant sobre les diferents malalties de transmissió sexual als alumnes de 3r i 4t d'ESO. Va ser una
xerrada distesa però acurada, on els alumnes van rebre una informació molt valuosa i on es van poder aclarir
molts dels dubtes que van expressar.

* Sortida a les instal·lacions de Cacaolat
El dia 14 de març els alumnes de segon cicle vam visitar les instal·lacions de la fàbrica del Cacaolat, situada a
Santa Coloma de Gramenet.
La sortida es va organitzar des de l'assignatura d'emprenedoria, amb l'objectiu de conèixer el
procés d'elaboració del Cacaolat i el funcionament de la fàbrica.

* Sortida lúdica al Skating de Barcelona dels alumnes de 1r
El passat dimarts 14 de març vam anar a gaudir d'una sortida lúdica que ens
hem guanyat amb els punts i el nostre esforç. Vam decidir entre tot@s anar a
la pista de gel del Skating; tot i que la majoria no hi havíem anat mai a
patinar sobre gel, i no en sabíem, vam voler provar-ho i ens ho vam passar
súper bé!! Vam estar gairebé sols, vam aprendre una mica a patinar, i el més

3

important: vam passar-ho pipa tot@s!

* Auditori del Caixa Fòrum – Visionat de "Camins a l'Escola"
El dijous 16 de març l'alumnat de 1r i 2n van anar a una sessió documental que feien al Caixaforum. Aquesta
va consistir en la projecció del documental "Camins a l'escola" de Pascal Plisson i un fòrum posterior amb la
participació activa de l'alumnat.
Va ser molt interessant que el nostre alumnat conegués altres realitats que es viuen en alguns indrets, molt
cops llunyans, de nens similars a ells. I alhora que s'adonin de la sort que tenen de tenir una educació tan
propera i accessible.

* PIJ 4t ESO
El dimarts 21 de març els alumnes de 4t d'ESO van visitar el Punt d'Informació Juvenil de Ciutat Vella, on
una formadora els va assessorar sobre les possibles sortides formatives que poden realitzar una vegada hagin
finalitzat l'ESO. Es van aclarir dubtes i es van començar a definir interessos concrets en alguns alumnes.
Hosteleria, esports, informàtica, imatge i so van ser els camins en què van mostrar més interès.

* Sortida El Born
Aquest final de març, Segon Cicle ha realitzat la visita bianual que acostumem a fer al CC del Born.
Prèviament, els alumnes de 3r van exposar als de 4t els resultats obtinguts del seu Treball per Projecte que han
realitzat durant diverses setmanes des de la matèria de Ciències Socials. Se’ls va plantejar un interrogant a
desvetllar: “ A què fa referència el jaciment arqueològic del Born?” A partir d’aquest indici van anar fent una
recerca per parelles i van anar triant els temes relacionats que més els interessava o que els despertava la
curiositat generant així les línies d’investigació: La Guerra de Successió, el Fossar de les Moreres, el Rec
Comtal, els gremis artesans, La Ciutadella i la Barceloneta.
Amb tot aquest aprenentatge, van poder gaudir d’ una visita guiada pels diferents espais del CC del Born, on
els alumnes van poder viure i materialitzar els seus coneixements adquirits. La recepció i l’interès per la visita
va ser molt més gran que en altres ocasions i el conjunt del projecte molt satisfactori

.

Esmorzar families psico mensual

Des d’aquest trimestre, les psicòlogues de l’escola organitzen un esmorzar mensual al qual estan convidades
les famílies, per tal de trobar un espai on compartir inquietuds i dubtes sobre la criança i la convivència amb
els fills a casa. S’ha creat un clima de confiança molt agradable i on han pogut compartir moments emotius
on poder parlar d’aspectes de la paternitat que de vegades no troben expressió i que preocupen als pares.

Beques anuals per a l'alumnat
Llibres i Material Escolar: 300 €. Activitats esportives: 350 €
Excursions culturals i lúdiques: 100 €. Taller de mecánica de bicicleta: 400 €.
Taller de fusteria: 350 €. Taller de ceràmica: 350 €.
Taller d'electricitat: 350 €. Taller de cuina: 400 €.
Taller de multimèdia i informàtica: 300 €
Número de compte: 0049/4708/13/291007626
Us recomanem que navegueu per la pagina 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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