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Nous rostres s’aboquen per primera vegada a les aules
de l’ESO provinents de diferents escoles, -la majoria de
Ciutat Vella o de la Barceloneta- mentre que altres rostres
L'arbre desvella sons són ja record en les orles del curs passat, i sobretot en el
cor dels professors i voluntaris que formen aquest Projecte
i el vent escriu
ratlles de llum
Educatiu.
damunt la pell de
Un trimestre que ha estat per a CINTRA esforç, alegria,
l'aigua.
aprenentatge i, en una paraula, valors educatius que forTot és misteri
men l’estil genuí de Cintra.
i claredat extrema.
En aquest senzill butlletí volem recordar alguna de les
activitats que s’han portat a terme durant aquests mesos i
Torna Nadal
fer-vos partíceps a tots els nostres amics d’alguns aspectes
i torna la pregunta.
d’aquesta tasca meravellosa d’educar en un lloc privilegiat
com és aquest projecte Cintra, on es treballen els diferents
¿Proclamarem
aspectes formatius de la persona des de l’aprenentatge, a la
la pau amb
creació d’aquells hàbits i valors que molts dels nostres
les paraules
alumnes necessiten reforçar d’una manera especial per les
mentre amb el gest
afavorim la guerra?
seves situacions personals, familiars i socials.
Miquel Martí i Pol
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Festa de la Castanyada
El dia 25 d’octubre ens vam
reunir alumnes, pares, professors i voluntaris per a
celebrar la tradicional Castanyada amb tot el seu significat.
Per aquest motiu, cada curs
havia preparat un petit recull
de les tradicions que, al voltant de la tardor, i de la festa
de Tots Sants es conserven a
Catalunya.
Cada curs va presentar el seu
treball mitjançant un póster,
un poema o una poesia.
Després, vam repartir les
castanyes i altres elements
del “pica-pica”, mentre convivíem tots plegats. La festa
va acabar jugant uns partits
de basket entre tots.

Sortida a la Bolera de Pedralbes
Les sortides
són un premi
al treball
diari, i els
alumnes hi
participen
amb els punts
que guanyen
diàriament.

El dia 8 de novembre
els alumnes de primer van
fer una agradable sortida
per aprendre a conviure en
una activitat esportiva.
Van gaudir molt i van
aprofitar l’avinentesa per
crear llaços entre tots els
alumnes i professors de primer curs.
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Sortida a patinar sobre gel
Els alumnes de segon de l’ESO
van gaudir el dia 15 de novembre amb una sortida molt esperada: patinatge sobre gel a la
pista del FCB.
I el més important de tot és que
van retornar a casa sense cap
incident, malgrat que alguns
eren “novatos” en aquest esport.

Les sortides
culturals
són un
complement
de la tasca
educativa
a les aules

Sortida al Zoo
A tercer de l’ESO el va
tocar una de les sortides
més desitjades: la visita
als animals del Zoo. No
es tracta només d’una diada agradable, sinó d’un
complement molt important per a l’àrea de Naturals.

Centre de taller artesà de discapacitats
Els alumnes de 3r. i 4t. de
l’ESO han participat en
un programa que té per
finalitat preparar una sèrie
d’activitats amb discapacitats psíquics.
L’experiència va tenir lloc
el dia 2 de desembre i va
suposar una gran riquesa
per ambdues parts.
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Programa Mensalus
Es tracta d’un Programa
de prevenció dirigit a
col·lectius de risc. Van
formar part d’aquest
programa els alumnes de
4art. de l’ESO.

Visites a L’Escola
Durant aquest trimestre
ens van honrar amb la
seva visita el Director
General de Centres Privats i Concertats, Sr.
Miquel García, i el Secretari de política educativa, Sr. Lluís Font,
acompanyats per la nostra Inspectora, Sra.
Francesca Burriel. Tots
es van mostrar molt interessats en el funcionament del Centre i del seu
projecte educatiu singular. Ens van felicitar per
la feina que duem a terme els professionals de
l’Escola

Beques anuals per alumne

Menjador: 1.000 €.
Llibres i Material Escolar:
300 €.
Activitats esportives: 350 €.
Excursions culturals i
Sr. Miquel García lúdiques: 100 €.
Taller de reparació de bicicletes: 400 €. Taller de mecànica de motos: 500 €.
Taller de lampisteria i construcció: 350 €.
Taller de fusteria: 350 €.
Taller d’electricitat: 350 €.
Taller de ceràmica: 350 €.
Sr. Lluís Font
Taller d’hoteleria i cuina:
400 €. PÀGINA WEB:
Us recomanem que navegueu per la página Taller de multimèdia i informàtica: 300 €.
web de Cintra:
http:/www.escolacintra.com
Trobareu el que fem: les activitats, el calendari, qui som, voluntaris, tallers, com
podeu ajudar, etc.

Número de compte:
0049/4708/13/2910076268
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Gràcies a
totes les
Entitats i
persones
que ens
donen
suport

