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COMIAT A MESTRES QUE DEIXEN PETJADES
A ANNA MASCARÓ
Després de 23 anys al peu del projecte Cintra, l'Anna Mascaró
inicia una nova etapa: la seva jubilació.
Des dels inicis ha estat una peça clau de la bastida de Cintra,
creient en aquest projecte educatiu tan preuat i estimant a tot l'alumnat que
ha tingut la sort de tenir-la, cercant la interioritat de cadascun d'ells i
apostant per un creixement integral. Com a companya ens ha aportat
saviesa, constància, esperança, suport incondicional, seguretat, integritat i
infinitat de bons moments compartits.
L'Anna ens verbalitza que deixa Cintra amb una motxilla carregada
d'agraïment per tot el que ha viscut i compartit, sentiments que alhora ens
fan sentir a tots nosaltres!
MOLES GRÀCIES ANNA!! Molta sort en aquesta nova etapa que
la vida t'ofereix!

A ÀNGELS VILLORO
A través del treball, moltes vegades terapèutic, amb el fang i
infinitat de peces realitzades amb l'alumnat de l'escola, l'Àngels s'acomiada de Cintra per iniciar l'etapa
de la seva jubilació. La seva dedicació, espontaneïtat i vessant artística ha acostat a l'alumnat al treball
delicat i preciós com és l'art de la ceràmica. MOLTES GRÀCIES ÀNGELS!!! Et desitgem una nova
etapa plena de bons moments!

EXPO DIBUIX PATI LLIMONA
Pati Llimona, exposició d’art dels alumnes de
CINTRA PER AL CURS 2017-2018. Adolescents i artistes
Cada dos anys, com ja és una tradició, fem una exposició
dels treballs artístics dels nostres alumnes. Ja portem la 8ª edició
de aquesta meravellosa trobada de tota la comunitat CINTRA on
ens hi reunim alumnes, pares, professors, amics, voluntaris,
equip directiu i, fins i tot, polítics. És una trobada per poder
coneix tant la problemàtica com les capacitats dels nostres
alumnes a partir de l’art i així estimar-los més.
L’expressió artística ens permet ser empàtics i això
millora la nostra tasca educativa. Per altra banda, i no menys important, l’alumnat
és el protagonista.
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L’exposició és una mostra admirativa de
les seves personalitats, i la seva existència al món
té més sentit. Una de les funcions de l’art és
precisament aquesta tasca que hem dit, donar
sentit a l’existència, malgrat els patiments, i
buscar sempre la bellesa de ser viu.

XERRADES DE VIQUI I D'ASSÍS
Convidem a la Viqui Molins a Cintra
Dilluns 14 de maig ens va visitar la Viqui Molins per
parlar amb els alumnes de 2n cicle sobre les persones que
viuen als carrers de Barcelona.
La Viqui és una persona molt estimada a Cintra, no només
perquè va ser membre fundador de la nostra escola, sinó
perquè durant molts anys va fer voluntariat amb nosaltres
i va estar al costat nostre dedicant el seu temps als
alumnes.
La xerrada va ser un èxit, els nois es van mostrar
interessats
i
sensibles al tema
per el qual vam convidar a la Viqui, i sobre el que ens va
explicar quina és la situació a Barcelona i també a l'església
de Santa Anna on hi dedica el seu temps.
Xerrada Assís 1r
El passat dia 23 de Maig, igual que els darrers anys, vam
rebre la visita del Centre d'Acollida Assis, que treballen amb gent sense llar. Va ser una sessió molt
enriquidora per l'alumnat ja que ens van explicar la seva experiència real i viscuda d'un usuari
d'Assís que ha pogut refer la seva vida gràcies a ell i a l'ajuda rebuda per Assís. L'alumnat va
sensibilitzar-se sobre aquesta qüestió i esperem repetir el proper curs!!

APRENENTATGE I SERVEI
Els alumnes d'Integració Social de l'escola Ceir-Arco Aragó, al llarg del curs han realitzat amb nosaltres una
activitat d'APS (Aprenentatge i Servei). Han sigut 9 alumnes del Grau Superior que un dimarts al mes han
entrat a les aules de Cintra i han treballat amb el nostre alumnat.
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Entre tots van acordar que l'activitat a desenvolupar seria l'elaboració d'un Lipdup. Ha estat una tasca molt
distreta, i ara el magnífic resultat el podeu veure penjat a la nostra pàgina web. Gràcies a tots, alumnat del Grau
Superior i alumnat de Cintra!

PLA JOVE PALAU ALÒS 4T
L’alumnat de 4t ha participat en xerrades d'orientació per acabar de decidir el seu itinerari formatiu un cop
finalitzada l'ESO.
SCAPEROOM 2n CICLE
Enguany hem tornat a premiar a l’alumnat de segon cicle amb una sortida lúdica-educativa a un Escape
Room. Pels que encara no ho coneixeu, és una activitat molt recomanable per fer amb un grup d’amics. Es
tracta d’intentar sortir d’una habitació, caracteritzada en una temàtica particular, a partir de la superació de
proves intuïtives, intel·lectuals, deductives i matemàtiques que et van portant a aconseguir localitzar on
s’amaga la clau de l’habitació. D’ençà de la primera aposta per l’Escape Room, i veient l’èxit que va tenir
entre l’alumnat els hem tornat a posar a prova en una situació on són tant fonamentals desenvolupar la
cooperació i el treball en equip, com la perseverança, la paciència, la tolerància i l’afany de superació.
Segur que l’any vinent ens tornem a animar.

SORTIDES
TEATRE MERCAT DE LES FLORS
El divendres 27 d’abril varem anar al Mercat de les Flors a veure dos espectacles de dansa gràcies a unes
beques de l’Ajuntament de Barcelona. Els espectacles que vam veure eren Hand to Hand i
l’Estol, tots dos dels coreògrafs Roser López Espinosa i Thomas Noone. Va ser molt
interessant poder assistir-hi per dos motius, per una banda, perquè no estem acostumats a
veure dansa i va resultar molt enriquidor, i per l’altra, perquè vam gaudir d’un col·loqui
posterior amb els ballarins i els coreògrafs que ens van resoldre tots els dubtes i inquietuds
que podia generar l’espectacle.
MAR BELLA
Sortida de tota l’escola al poliesportiu de la Mar Bella
El dia 11 de maig vam fer una sessió de tast esportiu dels que organitza
el CEEB al poliesportiu de la Mar Bella organitzada des de la matèria
d’educació física. Al llarg del matí l’alumnat van poder practicar dues
especialitats esportives: atletisme i bàdminton. En general vam passar
un matí agradable, on alumnes i professors vam gaudir d’un bon matí
esportiu i a l’aire lliure.
MERCABARNA
Els alumnes de 3r i 4t hem participat en la Càpsula Formativa de
carnisseria organitzades per Mercabarna. L'objectiu és donar a
conèixer aquesta professió, mitjançant un taller pràctic de 3 hores,
com una possible sortida laboral de futur.
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BOLERA 4T
Els alumnes i tutors de 4t d'ESO vam fer una sortida lúdica a la Bolera. Dins un ambient distès i amigable varem
fer 2 equips que van vendre cara la derrota amb Strikes i Spares de tota mena. El treball diari a l'aula té aquestes
WONDER
petites
recompenses. Per repetir!
L’alumnat de Cintra varem anar als cinemes Verdi a veure la premiada
pel·lícula "Wonder", que narra les dificultats i vivències d'un adolescent
que comença a l'Escola Secundària i que pateix una rara malaltia que li ha
provocar malformacions facial. Una pel·lícula divertida, tendra i que ens va
agradar molt.
MONTSERRAT 2N
El dijous 10 d'abril vam rebre la visita dels escolans més grans de Montserrat (2n ESO). Com és tradició van
compartir unes hores de convivència a l'escola amb el nostre de segon, amb un petit esmorzar i jocs. Van ser
unes hores molt interessants per compartir experiències i la convivència. El més vinent el grup de Cintra
tornarà la visita i aquesta vegada gaudirem a Montserrat.

El dia 5 de juny el grup de segon va anar a
visitar l'escolania i així fer el retorn de la
visita anterior dels escolans. Va ser una visita molt interessant per tots amb una acollida i convivència molt
enriquidora. Els alumnes van fer una visita conjunta al monestir, van dinar junts i van compartir una bona
estona abans de marxar. Va ser un gran dia de convivència i tots vam estar molt agraïts.
COLÒNIES
Un any més tot l’alumnat i professorat de l’escola hem gaudit de
dos dies de convivència a la casa de colònies Mas Clapers.
Envoltats d’un espai meravellós, ple de natura i tranquil·litat,
hem compartit estones de joc, d’aigua a la piscina i de
senderisme per la muntanya. Carregats amb les motxilles ben
plenes d’il·lusió, hem disposat de dos dies per assaborir
moments en bona companyia, estones de relax jugant a jocs de
taula, fent esport, escoltant música i de cinema a la fresca. La
valoració, tant per part de l’alumnat com del professorat, ha estat
molt positiva!! Repetirem!!! Aquestes colònies queden
emmarcades dins el Crèdit de Síntesi de Convivència.
ILLA FANTASIA
El passat 21 de juny tot l'alumnat de l'escola i professorat vam poder gaudir de
l'esperat dia a l'Illa Fantasia. Un cop més vam passar un dia remullats al parc
aquàtic envoltats d'adolescents d'altres escoles.
Aquest dia ens anuncia el final de curs, amb alegria i ganes de passar-ho bé.
Posem punt i final a un curs ple de bons moments viscuts i compartits i amb
una motxilla plena de nous aprenentatges.
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DINAR DE FINALISTES
Aquest curs els alumnes de quart han organitzat el seu dinar de finalista.
Per celebrar la culminació de l'etapa escolar, ela alumnes de 4t han organitzat el seu dinar de
finalistes escollint un restaurant molt acollidor, El Tabarlot.
En aquesta celebració alumnat, professorat i voluntariat hem compartit records i moments molt
agradables i missatges plens d'optimisme.
Des de tota la comunitat educativa de Cintra, us desitgem el millor en la nova etapa que esteu a punt
d'emprendre.

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.cat
Trobareu el que fem: les activitats, el calendari, qui som, voluntaris, tallers, com
podeu ajudar.
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