N.
53

cintra

Segon - Trimestre

2011-2012

PROJECTE D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA CIUTAT VELLA

Un trimestre més que acaba amb la participació a una cursa -la del Corte Inglés- que pot esdevenir
símbol del que vivim dia rere dia. Sí, l’escola és una veritable cursa per a guanyar, no tant el primer
lloc, sinó el lloc que obri als alumnes les portes d’un futur a la societat. En aquesta cursa es van fent
etapes que requereixen dedicació per part dels professors i dels alumnes. I això és el que ha estat aquest
segon trimestre que hem viscut i que acosta més a alguns -els alumnes de quart- a un món difícil de
preparació laboral.
Han estat moltes les activitats i els programes que s’han assolit. Però -el que és més important- ha
estat un pas endavant en la formació dels alumnes per a aconseguir arribar a la meta: la de ser persones
com cal, responsables, treballadores, sinceres, nobles i obertes a la generositat envers els altres.
D’aquesta qualitat, tan necessària en el món que els ha tocat viure als nostres joves, han donat prova
aquest curs amb la seva participació activa en diferents projectes amb gent necessitada. Cada curs ha
visitat un centre diferent, ja sigui amb gent gran, amb persones sense sostre o amb dificultats. La seva
actitud en aquests llocs ha estat molt positiva i ha donat caliu al grup, ja que és donant-se als altres
quan més es rep i això ho han pogut veure els nostres alumnes en les seves activitats de voluntariat.
Des d`aquí volem felicitar-los i animar-los a seguir endavant amb aquest mateix esperit.
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Compartint experiències
El Projecte “Compartim
experiències neix a partir
d’unes petites experiències
puntuals que ja s’havien fet
amb altres entitats com el
Casal d’Avis, Centre Artesà
amb persones amb
discapacitats...
Aquests curs hem iniciat una
ACTIVITAT: la setmana de
COMPARTIR EXPERIÈNCIES cada curs de l’Escola amb
un projecte extern.
L’objectiu d’aquesta activitat
és obrir-nos al barri, donant
l’oportunitat als alumnes de
Cintra de conèixer altres realitats, trencar estereotips que es
tenen fitxats sobre la gent
gran, les persones sense sostre,
persones amb conductes addictives... I a l’hora trencar l'
equivocada imatge que es pot
tenir dels adolescents i la joventut d’avui dia. Així doncs,
fomentar el respecte mutu entre les diferents persones, partint de la igualtat i del principi
bàsic de respectar l’altre sigui
d’on sigui i visqui
on visqui

V am començar la setmana amb una
xerrada de l’Eucador del Centre d’Acollida
Assís, dirigida a
tota
l’Escola,
basada en les
persones sense
llar, les seves
característiques i els diferents motius pels quals arriben a
aquesta situació. El resultat va ser molt positiu i enriquidor. Tots els alumnes van participar activament i, a través
d’una dinàmica, vam poder comprovar com havia canviat
el concepte inicial, en molts casos erroni, que tenien d’aquestes persones abans de començar la xerrada i al finalitzar-la.
Els alumnes de primer d’ESO van compartir l’experiència al Casal d’Avis Josep Trueta, situat al barri del
Raval, fent un campionat de petanca i posteriorment una
xerrada sobre l’entitat i un pica-pica.

Els alumnes de 2n. D’ESO van participar en el taller
de cuina amb un grup de senyores de l’espai social Raval,
situat també al barri, elaborant un primer i un segon plat,
que després es van menjar tots plegats.

Els alumnes de 3r. D’ESO van col·laborar amb l’Entitat Arrels, primer amb un xerrada informativa i després
netejant i adreçant els diferents espais de tallers que tenen.
També van acabar la sessió amb un pica-pica.
Els alumnes de 4rt. D’ESO van visitar el Centre d’Acollida Assís, situat al barri de Sarrià, que treballa amb gent
sense llar. Van compartir diferents espais: treballar a l’hort, ajudar en el taller de manualitats, repartir l’esmorzar
als usuaris, jugar a ping-pong...
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La setmana de
“Compartir
experiències”
ha estat un
regal pels
nostres
alumnes que
s’han enriquit
i han
experimentat
el goig de
donar-se als
altres.

Amb el Casal D’Avis

Amb l’Entitat Assis

Amb la Fundació Arrels

Aquesta experiència,
no serà bona per trencar
alguns prejudicis
que es tenen del jovent?
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Participant en la Cursa del Corte Inglés
El passat diumenge 15 d'abril,7 alumnes (de tots
els cursos) i dos professors de l'Escola van participar a la Cursa del Corte Inglés. L’objectiu era arribar a la meta. I tothom ho va aconseguir.
Tots plegats vam gaudir d'un matí divertit i entretingut tot fent esport. I ens van quedar ganes de
repetir el proper any.
Les sortides són un
premi al treball
diari, i els
alumnes hi
participen
amb els punts que
guanyen
diàriament.

Diada de Sant Jordi

Beques anuals per alumne
Menjador: 1.000 €.
Llibres i Maerial Escolar:
300 €.
Activitats esportives: 350 €.
Excursions culturals i
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 €.
Taller d’hoteleria i cuina:
400 €. Taller de multimèdia i informàtica: 300 €.

PÀGINA WEB:
Us recomanem que navegueu per la pàgina web de Cintra:
http:/www.escolacintra.com
Trobareu el que fem: les activitats, el calendari, qui som, voluntaris,
tallers, com podeu ajudar, etc.
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Número de compte:
0049/4708/13/2910076268

