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La primavera arriba
aquest any a Cintra amb
l’alegria d’una actitud de
SERVEI que s’ha posat
de manifest en la setmana
en la que els alumnes
han fet
L’EXPERIÈNCIA DE
COMPARTIR.
I arriba també amb el
goig d’una primavera per
a l’Església i per el món
sencer amb el nou Papa
Francesc que ha
començat per dient que el
poder és SERVIR
"No sigueu mai homes i dones
tristes.
Un cristià mai pot ser-ho.
Mai us deixeu vèncer pel desànim. La nostra alegria no neix de
tenir moltes coses, sinó d’haver
trobar una persona: Jesús. Amb
Ell mai estem sols, fins i tot en els
moments més difícils i quan al
camí de la vida ensopeguem amb
problemes i obstacles que semblen insuperables.”
Encetem el tercer trimestre un any més convençuts que la nostra tasca i el nostre
Projecte educatiu tenen un objectiu clar: ajudar a la maduració personal a tots els nois
i noies que formen l’Escola Cintra.
Els últims dies del segon trimestre vam tenir la visita dels nous alumnes pel curs
vinent. Una anècdota interessant ens va demostrar als educadors que és una tasca assolida pels alumnes fins i tot pels últims que han arribat, els de primer.
Un bon dia, estant en el grup base de primer, on es comenten els problemes i es donen solucions, van rebre la visita de la cap d’estudis amb una família, que portaven el
seu fill a matricular-lo pel curs vinent. Veient que el noi no semblava molt convençut,
van ser els mateixos alumnes que el van assegurar: “aquí ens ajuden a ser persones”.
“No som tontos, com pensen en el barri. A vegades som problemàtics i a Cintra, com
que som pocs i estan molt per cadascun de nosaltres, anem canviant.”
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Setmana de “Experiencia de compartir”

1er. de l’ESO
amb els jubilats

Els alumnes de la Escola Cintra han dedicat un dia de la última setmana de febrer a “compartir experiències i temps” amb persones
més desafavorides. Es tracta d’una iniciativa de l’Escola per fomentar en els alumnes l’observació de les realitats de pobresa del seu
entorn i la solidaritat amb les persones en circumstàncies de feblesa
personal o ambiental.
Els alumnes de 1er de l’ESO van visitar un casal de jubilats i allà
van col·laborar en la classe de gimnasia per a persones grans, ensenyant, aprenent i ajudant a realitzar els diferents exercicis.
Els de 2on. Es van traslladar a l’hort que Benallar està començant a
preparar per a la producció d’aliments ecològics. Allà van ajudar durant tot el mati als nois del pis d’acollida a traslladar troncs, escombrar les fulles, cavar, etc. Això sí, s’ho van passar d’allò més be! Algú, fins i tot, ha quedat tan entusiasmat que volia tornar a col·laborar
un dia a la setmana.
Els de 3er. Van anar a la Fundació Arrels i allà van realitzar diferents tasques, a més de compartir una estona de conversa i de jocs
de taula amb els qui s’acosten cada dia al Centre cercant companyia i
alimentació.
Els de 4at., com el curs passat, pujaren fins a Sarrià,
per treballar durant tot el matí en el Centre Asís. Van
netejar, doblegar i repartir roba, servint esmorzars i
també compartiren taula i conversa amb les persones
sense sostre que acudeixen cada dia als centre en busca d’aixopluc.
Els tutors. Van orientar les diferents experiències i
han vist que el balanç final és
MOLT POSITIU tant pel que fa a
la participació, com a les conclusions a les que han arribat els alumnes en veure altres persones en situacions difícils i que, en alguns
casos superen a les que
ells viuen diàriament.

2on. D’ESO
En l’hort
de Benallar
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Setmana Experiència de Compartir

Col·laborant
amb Arrels
els alumnes de
3er. de l’ESO

El Betlem d’aquest any també premiat

L’Associació de Pessebristas de Barcelona:
Trofeu especial del Jurat a la Escola Cintra.
2n classificat, “per la seva meritoria participación”.
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Nou Consell escolar
President: Enric Sevilla
Representants titularitat:
Francesc Xicoy, Lluís Serra, Pilar Rodríguez Briz
Representants professors:
María Fe Fernández, Bárbara Petit, Carmen
Hernández, Carles Rovira
Representants pares/mares:
Carme Vázquez, Mercè López, Amor Vela
Representant Administració i Serveis
Laia Pinyol
Repressentants Alumnes:
Roger González (3º), Óscar Sánchez (3º)
Óscar Sánchez i Roger González,
representants dels alumnes
Agraïm la col·laboració a la Fundació Privada Solidaritat
per fer possible el servei de menjador escolar
l’últim trimestre de curs quedant cobert econòmicament.

Treballant el dia a dia

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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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’hosteleria i
cuina: 400 €.
Taller de multimèdia i informàtica: 300 €.
Número de compte:
0049/4708/13/2910076268

