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"Cintra ofereix un espai educatiu obert a tots els centre
públics i concertats del barri que tenen alumnes en
situació de risc.
"Cintra aposta per una intervenció individualitzada que
s'adapti a les necessitats i aptituds de cada alumne, per
tal que tingui les mateixes oportunitats que els altres..."
20 anys després, la ciutat ha canviat, el barri ha canviat,
les necessitats han canviat, però el projecte que van
veure clar un grapat d'educadors, interessats per la
infantesa i la joventut, té encara una innegable
actualitat, amb les adaptacions necessàries que es van
portant a terme.
Encetem un nou any amb la mateixa il·lusió amb la que
va néixer el projecte fa ara vint anys.

ARA FA VINT ANYS
Fa ja 20 anys, al 1996, que es va constituir l'Associació
Cintra. Naixia la llavor de l'actual Projecte Educatiu.
Avui ens agrada recordar les paraules del seu fundador ,
Joan Lluís Casanovas:
"Cintra afavoreix una intervenció educativa que
potencia l'autoestima, el creixement personal i la
integració social i familiar. La nostra proposta
pedagògica pretén desenvolupar una educació integral,
a partir de la qual, l'alumne pugui millorar la seva
maduresa i equilibri emocional, mitjançant una atenció
personal adequada a la seva realitat.
"Cintra fomenta un espai de relació, d'intercomunicació,
de convivència i aprenentatge.
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SORTIDA A LA BOLERA AMB ELS
ALUMNES DE 1R
El dia 24 de novembre els alumnes de 1r van realitzar
la seva primera sortida. Tots els que havien
aconseguits els punts a les classes i eren mereixedors
de la nostra confiança, per tal que tot pogués anar bé,
vam anar a la Bolera. Va ser una sortida lúdica que
ens va ajudar a refermar els llaços de cordialitat, a
gaudir plegats d’una activitat diferent, i va afavorir
una relació interpersonal més espontània.
Com que la Bolera a la que anem està a prop del Camp
Nou, al passar pel Mini Estadi vam observar que els
juvenils del Barça jugaven un partit amb els juvenils
de La Roma, ja que al vespre es jugava la Champions.
Ens van deixar entrar i vam gaudir d’un partit de
futbol en primera línia. I això va arrodonir la primera
sortida.

Els alumnes de primer

NOTICIES DE LES ACTIVITATS ESCOLARS DEL PRIMER TRIMESTRE
VISIONAT EL RETO DE EVA

moments divertits, de moments de reflexió. Molt
recomanable. Aquesta activitat està encabida dins la
col·laboració que des de l'any passat fan els alumnes
de Cintra per a ajudar a recollir i carregar taps, una
de les fonts de finançament per dur a terme la
investigació.

El dia 9 d'octubre vam projectar a l'Escola la
pel·lícula "El reto de Eva", que narra la lluita d'una
mare, l'Eva, per aconseguir finançament per porta a
terme la investigació de la malaltia del seu fill, el
Nacho. Una pel·lícula plena de tendresa, de

La Fundació "Tomando
Conciencia" està realitzant un
documental anomenat ‘El Reto
de Eva’ amb la finalitat de
promoure el coneixement de
la malaltia de Dent i generar
més recursos econòmics per a
ASDENT.
El documental explica tot el
que uns pares són capaços de
fer per aconseguir els diners
per a curar al seu fill, Nacho.

CARREGADA DEL CAMIÓ DELS TAPS PEL NACHO
Cada divendres del mes d'octubre va anar a Santa
Coloma de Gramanet a ajudar els pares del Nacho i
els voluntaris que participen a carregar el camió
dels taps per portar-los a la planta recicladora. Un
any més aquesta experiència ha estat molt
enriquidora per a tots els participants i és que quan
ajudem als altres aconseguim treure la part més
dolça i solidària de cadascú de nosaltres i de
l'alumnat de Cintra. La seva implicació i participació
.

en aquesta tasca es un clar exemple de tot allò que
tenen per donar i compartir. Com sempre l'acollida
de tots els membres d' ASDENT (Associació
fundada pels pares del Nacho per investigar la
malaltia de DENT) i dels pares del petit va ser molt
agradable. Des d'aquestes pàgines els donem les
gràcies i els encoratgem a continuar amb aquesta
tasca tan difícil i admirable.
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Sortida a la Filmoteca
Aquest trimestre hem anat a la Filmoteca, com cada any, ha anat
prou bé. Hem vist Deux jour et un nuit, un film actual belga, dels
germans Darlenne, de temàtica social i laboral. Ha estat molt adient
per als alumnes de 3r i 4t . El proper trimestre hi tornarem amb els
alumnes de 1r i 2n. Ja portem quatre anys anant-hi a veure films,
docu-mentals, i fer tallers.
Cada vegada va millor anar a la Filmoteca, està normalitzat, a més a
més, és una de les institucions culturals,
que estan al voltant de l'escola i l'aprofitem prou bé.

VISITA DELS ALUMNES DE LA SALLE CONGRÉS
El dijous dia 10 de desembre vam rebre la visita, com cada any, dels alumnes de
2n de batxillerat de la Salle Congrés. Van venir acompanyats de Pere Vivanco,
que havia sigut professor de Cintra i act ualment és el director de la Salle
Congrés. A la xerrada hi van ser presents els alumnes de 4rt d’ESO de la nostra
escola, que van compartir la seva experiència amb els alumnes que ens visitaven.
Aquests van mostrar molt d' interès pel nostre projecte i van marxar molt agraïts.

TRAVESSA PER COLLSEROLA
menors, fora de les grans pistes sobretransitades. Per
poder realitzar tal proesa es va comptar amb la
col·laboració d’en Joan Ramon Acon, director de
l’empresa d’activitats de lleure “Valors”, el qual ens va
guiar i mostrar els itineraris. Les primeres reaccions de
l’alumnat a aquesta
proposta no van ser gaire
engrescadores, donat que tot allò nou o desconegut

El passat dia 6 de novembre, els alumnes de tercer
van afrontar un repte esportiu gens menystenible;
Anar de Barcelona a Sant Cugat del Vallés travessant
Collserola. El recorregut total eren onze kilòmetres i
l’al·licient de l’activitat era fer-la per camins i corriols

genera reticències. Malgrat tot, una vegada vam
començar l’itinerari des de Llars Mundet i poc a
poc ens vam endinsar el bosc, l’excitació, les
rialles i les expressions de sorpresa, van deixar
enrere tota mandra. La travessa va discórrer
entre pinars, alzinars, rouredes i part dels boscos
del vessant sud farcits de cireretes d’arboç en el
punt just de maduració, que van ajudar a donar el
gust dolç a la sortida. En Joan Ramon ens va
guiar per uns corriols laberíntics i perdedors,
molts oberts pels porcs senglars, fins que, tres
hores després es va obrir una clariana davant
nostre i vam veure la fita de Sant Cugat darrera
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d’uns camps de conreu. Després d’agrair i acomiadarnos d’en Joan Ramon que va desfer el camí corrent
altra vegada, nosaltres ens vam dirigir, cansats però

satisfets, als FFCC que ens duien de tornada a
Barcelona. Una experiència per tornar-la a repetir.

ELS ALUMNES DE 4T DE LA ESO, PARTICIPEN AL PROJECTE DE MARXA FENT ESPORT
El passat mes d’octubre els alumnes de 4t van participar en aquest programa que organitza l’Ajuntament de
Barcelona amb l’Agencia Catalana de Salut Pública. L’objectiu és promoure l’activitat física sana entre els joves per tal
d’ocupar el seu temps de lleure. Per això els fan una oferta molt interessant. Al poliesportiu de Can Ricart vam poder
gaudir d’un matí sencer fent tastets de diferents activitats físiques.
L'activitat "De Marxa Fent Esport" al poliesportiu Can Ricart està orientada a despertar l'interès per l'esport i on els
alumnes descobreixen les possibilitats que ofereix el gimnàs, que a més ofereix unes quotes molt avantatjoses perquè
s'iniciïn en aquesta activitat. Durant tot el matí una monitora els va assessorar i van realitzar activitats com Body
Pump, Zumba, Body Combat i Spinning.

VISITA DE LA GALA PIN, Regidora de Ciutat Vella i dels INSPECTORS D'EDUCACIÓ
El passat 17 de desembre vam tenir la visita a l'escola de la Regidora del
Districte de Ciutat Vella. El Quim Buxó, alumne de 4t i la Marta Montes
de 1r de l'ESO li van explicar el funcionament de l'escola i la dinàmica
diària. Tanmateix li van ensenyar les instal·lacions de les que disposem.
La regidora va verbalitzar que li va agradar molt conèixer el projecte de
l'escola, que resten a la nostra disposició pel que puguem necessitar i va
encoratjar-nos per seguir endavant amb la nostra tasca educativa. La
comunitat educativa agraïm molt la seva visita i la seva disponibilitat.

El mateix dia, també van rebre la visita de la nostra Inspectora
d'Educació, Joana Madurell i els altres tres inspectors de Ciutat
Vella..???.... Aprofitant els recents canvis d'inspecció i la seva nova
incorporació al districte, van visitar l'escola per tal de conèixer el projecte educatiu de Cintra. Vam gaudir d'una
agradable conversa sobre el dia a dia de l'escola i de la nostra realitat al territori. Agraïm l'interès mostrat i la seva
amabilitat i disposició. Tanmateix, estem encantats d'haver-nos retrobat amb la Joana Madurell, després de 5 anys
d'haver estat la nostra inspectora referent. Moltes gràcies!
Beques anuals per alumne
Menjador: 1.000 €. Llibres i Material 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 €.
Número de compte: 0049/4708/13/2910076268

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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