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A la nova Escola
Són moltes les novetats d’aquest nou curs. L’absència del Joan Lluís és la
més sentida i a la que tot el claustre de professors, els alumnes i els voluntaris
hem fet front, des del primer dia, amb un sentit de responsabilitat que ha estat
el major homenatge que podíem fer al nostre estimat capdavanter, des de les
primeries d’aquesta escola Cintra.
Enguany, en les noves aules estrenades, hem vist tot l’afany que va posar
en aquest afer, per tal que poguéssim gaudir d’aquesta “terra promesa” que
ell, com Moisés, no va poder gaudir.
El disposar de majors espais i d’una estructura docent més adient a les necessitats d’una escola, s’ha notat en tots els aspectes, des de la disciplina necessària per al bon funcionament de les classes, com per a facilitar les diferents
tasques que es porten a terme: sala de professors, secretaria, aula de plàstica,
aula d’informàtica, departaments, tutories, etc.
Últimament s’ha portat a terme l’enderrocament de la fàbrica del costat de
les cargoleres que formen l’Escola Cintra i ha quedat un espai buit que serà el
pati per als esbarjos dels alumnes, una vegada estigui condicionat.
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Medalla d'Honor de Barcelona 2009
Amb aquestes medalles, l'Ajuntament reconeix a 25 persones i entitats que
han contribuït al
desenvolupament
d'una consciència
ciutadana i cívica,
així com dels seus
valors i virtuts.
D’aquestes medalles, 20 estan proposades per cada
un dels districtes de la ciutat (2 per districte) i 5 s’atorguen a
proposta del Consell Plenari, en l’àmbit de la ciutat.
L'Escola Cintra,
de Ciutat Vella, ha
estat premiada per la
seva dedicació a la
formació integral de
joves en situació de
risc d’exclusió social, amb programes
educatius destinats a
potenciar l’autoestima, el creixement personal i la integració social, familiar i laboral de l’alumnat.

L’ex-regidora del districte
de Ciutat Vella ha dimitit del
seu càrrec “per motius personals”.
Nosaltres, des de Cintra
volem agrair tot el que durant
els anys del seu govern ha fet
a favor dels més desafavorits del barri i, en especial, pel nostre Projecte educatiu.
En tot el procés dels locals, ha sigut la seva lluita i la seva
passió per la justícia i el bé comú el que ha afavorit allò que
ara gaudim: les cargoleres i el futur de la nostra escola Cintra. Sempre la recordarem en les seves visites al barri, la seva
presència en tots els esdeveniments i el seu comiat entranyable del Joan Lluís en el funeral del Carme.
Gràcies, Itziar, pel teu tarannà i la teva ajuda incondicional. No t’oblidarem!

UA AJUDA IDISPESABLE
Laia Piñol ha vingut a
reforçar el quadre de personal administratiu del
Centre. La tasca que portava a terme el Joan Lluís
a l’Escola abarcava moltes
necessitats. Són masses les
coses que el dia rere dia
surten en un centre educatiu i que no són competència dels professors ni del Director.
És per això que algunes d’aquestes tasques les porta a terme
la nova adquisició que comparteix amb la Consuelo Valín, meravellosa secretaria des de gairebé els començaments de Cintra.

Concurs de
pessebres 2009-10
El diumenge 7 de febrer, els alumnes de primer de CINTRA van rebre el premi a l'originalitat en el Concurs de Pessebres ,organitzat per
l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Enhorabona pel treball a tots,
alumnes i professors, que
ho han fet possible!

LA TASCA DELS VOLUTARIS
És quelcom necessari que un grup de voluntaris aporti
el seu temps a algunes de les tasques que ajuden els professors en la seva
feina educadora
que, al ser molt
personalitzada, requereix molta dedicació.
Continue,
també en l’Escola
de pares, fent un
acompanyament a
les famílies o als nois en el pas de l’Escola al món laboral

Festa de pares i mares de adal
Amb la presència de Pau Tarruell, un gran animador, vam
celebrar la tradicional
festa de Nadal, gaudint d’una convivència que ens va
permetre estrènyer els
llaços d’amistat entre
tots els membres de
l’Escola.
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Activitats i sortides
2n Trimestre

L'Escolania de Montserrat amb Cintra

1r Trimestre
COVIVÈCIA AMB L’ESCOLAIA
DE MOTSERRAT
El 20 de gener del 2010 L'Escolania de Montserrat va anar
al Raval a visitar Cintra. Ja fa un temps que l'Escolania fa intercanvis molt enriquidors amb la nostra escola. Van jugar

CASTAYADA 2009
Com és ja habitual, vam
celebrar la castanyada
al pati del C/ Aurora
amb la presència d’algunes mares i alguns
pares i amb l’ajuda del
voluntariat de l’Escola.
-SORTIDA L’IMAX.
Al novembre els alumnes de van anar a l’Imax . Van veure
una pel·lícula sobre el fons del mar, gaudint molt de les 3 dimensions.
-PATIATGE
SOBRE GEL.
Abans d’acabar el trimestre i tal com es fa
cada curs, el alumnes
primer i 2on van anar
a la pista de gel del
Barça. Per a molts era
la primera vegada i els va agradar molt. A la sortida va fer
la tradicional foto dels dos cursos.

un partit de futbol i van gaudir
de l’amistat i d’una diada de
festa.

- SORTIDA A LA
BOLERA
A mitjans de febrer
vam anar a la Bolera
de Pedralbes. Tots els
de primer estaven
molt animats, van fer
dos equips i vam gaudir molt.

- EXCURSIÓ TEATRE DE HIP HOP
Els alumnes de tota
l'escola van
anar al teatre. Els va
encantar
veure uns
excepcionals ballarins del Hip
Hop que els
anaven explicant la història d'aquest estil de ball, amb tots aquells conceptes tècnics que estan a l'abast de qui ho viu. Alguns
alumnes van atrevir-se a pujar a l'escenari.

EXCURSIO AL CIM D’ÀLIGUES
Va tenir lloc el 23 de febrer. Hi van anar 1r i 2n. Després
d’esmorzar, el guia ens va ensenyar totes les instal·lacions,
explicant les característiques de les diferents aus. Al final
del matí ,vam gaudir
de l’espectacle del vol
de les àligues.

-SORTIDA A PATIAR PER LA VILA OLÍMPICA
Va ser la primera sortida del curs. Van estar patinant amb
patinets (molt i molt ràpid) fins arribar a l'hotel Vela. Va fer
molt bon temps i els alumnes van gaudir molt de l’activitat.
- XERRADA DE SEXUALITAT AL CAP DE DRASSAES
Les noies de tercer i quart han participat en una xerrada
sobre sexualitat i adolescència al Cap de Drassanes, on han
pogut aclarir dubtes i interrogants que es presenten en
aquesta edat.
.
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3R- DIAR AL RESTAURAT COM A SORTIDA
FIAL DEL PRIMER I SEGO TRIMESTRE.
La finalització tant del primer com del segon trimestre, el
grup de tercer, l’hem
celebrat anant a dinar
un restaurant, on els
nois i les noies han
pogut posar en pràctica les bones maneres
a taula. Les dues vegades ha estat un èxit
veure com saben estar

3R - SORTIDA A LA BARCELOETA A VISITAR EL
REIALDO.
El grup de tercer vam anar a visitar El Reinaldo, coincidint
amb el dia del seu aniversari. Havia estat operat d’una fractura al turmell. Vam esmorzar tots junts i el vam veure gaudir de la companyia dels seus amics.
3R-4ART TEATRE: EL CATAR DEL MIO CID
(LLEGUA CASTELLAA), DRÀCULA (AGLÈS)
Com cada curs els alumnes de segon cicle hem realitzat sortides culturals relacionades amb les matèries de Llengua
castellana i Llengua anglesa. A través del teatre ampliem coneixements i aprofitem per conviure fora de l’àmbit escolar.
La valoració ha estat molt positiva.

i gaudir d’un bon àpat en
bona companyia.

3R- SORTIDA AL MACBA
Des de la matèria d’Educació Visual i Plàstica, els alumnes
de 3r vam visitar l’exposició de l’artista nord-americà John
Baldessari (Pura Bellesa). Cal dir que van estar molt interessats en la seva obra i van participar en l’art conceptual.

SORTIDA AL MUSEU
EGIPCI
Dins de l’assignatura de
socials vam visitar una
part del Museu Egipci.
Cada alumne portava un petit dossier per anar responent a
algunes qüestions referents a la cultura egipcia.

EXCURSIÓ DE TOTA L’ESCOLA A LA EU. AL
PORT DEL COMTE.
Sortir amb tota l’Escola dóna a les excursions un caire especial de germanor que fa més educativa la sortida i estreny
els llaços d’amistat entre els diferents cursos. I si la sortida
té l’atractiu de la
neu, encara es gaudeix més.

- SORTIDA A LA FÀBRICA DE LA MOTY
Vam anar a l’ única fàbrica de bicis Monty que existeix.Ens
van ensenyar la cadena de montatge, les instal·lacions, els
models de competició, les novetats, les bicis elèctriques...
Vam poder veure a escala industrial i de manera mecanitzada tot allò que treballen al taller de Biciclot.
- SORTIDA AL MAC
Va ser una sortida de dibuix artístic, centrada en l'art romànic. Amb un guia vam estar visitant les obres més importants de l'estil romànic al MNAC. Els alumnes van estar
molt tranquils i van aprendre moltes coses. La Carme ens
va felicitar pel
bon comportament, sabent
que era la visita
a un museu
més llarga que
havia fet mai
amb alumnes.
Tot un èxit.

3R-4ART - SORTIDA AL CAIXAFORUM: EXPOSICIÓ DE PITURA.
A principi de curs el segon cicle va visitar l’exposició de Maurice de Vlaminck on els alumnes
van poder participar i conèixer l’obra d’aquest
gran pintor impresionista. Aquesta sortida ha estat
programada des de la matèria d’Educació Visual
i Plàstica i te com objectiu participar i comprendre la cultura que tenim al voltant.
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1. PReparant el pessebre. 2. Visita al MACBA. 3. Santi donant una classe. 4. Tutoria grupal.
5. A la Bolera. 6. Escursió a la neu. 7 i 8. Al taller de joieria.
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otícies de l’Associació Cintra
Des de la mort del nostre estimat Joan Lluís intentem que la marxa de l’Escola sigui el més normal possible. Hem tingut algunes dificultats de tipus burocràtic
que, poc a poc i amb l’ajut de tots, s’han anant resolent.
L’equip Directiu de l’Escola, el grup de professors i els

organitzar un mini equip format per Lluís Serra, marista, Roser Galcerán (vedruna) i Pilar Rodríguez Briz
(teresiana) que funcionarà durant aquest curs, com una
solució d’emergència.
DES D’AQUÍ FEM UA CRIDA A LES COGREGACIOS…
CITRA ÉS DE TOTS/ES!
I ARA MÉS QUE MAI ECESSITA DE LA OSTRA AJUDA!
Per al curs vinent necessitem un religiós/a que pugui
assolir la representació de la titularitat, si volem que
l’Escola pugui continuar funcionant.
Pilar Rodríguez Briz

voluntaris han realitzat una magnífica tasca. Gràcies a tots ells
l’Escola va endavant i, amb molt
bona nota!
Amb la mort d’en Joan
Lluís a punt de començar el
curs, no va ser possible trobar
ningú que ocupés el seu lloc com
a representant de l’Entitat Titular. Per tal de col·laborar en les
funcions de la titularitat es va

PÀGINA WEB: Us recomanem que navegueu per la pàgina web de Cintra:
http://www.escolacintra.com
Trobareu el qué fem, les activitats, el calendari, qui som, voluntariat, els tallers, com ajudar...

BEQUES AUALS PER ALUME
Menjador: 1.000 €. – Llibres I Material Escolar: 300 €. - Activitats esportives: 350 €. - Excursions culturals i
lúdiques: 100 €. - Taller de perruqueria: 1.100 €. - 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 €. - Taller d’hoteleria i cuina: 400 €. - Taller de multimèdia i
informàtica: 300 €.
úmero de compte: 0049/4708/13/2910076268
La nostra adreça: carrer Aurora 13 A - (08001) Barcelona. – T. 934426654
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