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Adéu al Curs 2010-2011
Arriben les vacances d’estiu i volem acomiadar-nos de tots els nostres amics i
agrair-vos la vostra col·laboració des de les diferents vessants formatives que formen
aquest Projecte Educatiu.
Si el centre de tots els esforços és l’alumne, al qual es dediquen les hores de treball, de convivència, de lleure, de formació i d’esbarjo, també cal afirmr que sense
els professors, els “talleristes”, voluntaris i monitors de les diferents tasques, no podríem mai arribar a conseguir els nostres objectius. És per això, que volem dedicar
aquest full de comiat a donar-vos les gràcies i animar-vos a continuar la nostra tasca
educativa el proper curs després del descans estival i amb renovades forces.
En temps de crisi com el que estem vivim, el Projecte Cintra pateix també, entre
d’altres, els efectes de les famoses “retallades”, i sense l’esforç de moltes persones,
Associacions i Congregacions no podríem arribar a moltes de les necessitats que l’acurada educació d’aquests alumnes requereix.
Gràcies, una vegada més, tots els amics i col·laboradors!

otícies
Un curset de valors pels professors
Durant la setmana “blanca”, els professors de Cintra van aprofitar l’avinentesa per fer un curset sobre valors que es volen
tenir presents en la funció educativa del centre. El va dirigir un especialista en el tema, Pere Vivancos, molt unit al nostre Projecte Educatiu Cintra i al qual volem agraïr la seva desinteressada col·laboració.

Esforços finals i exàmens
Aquest últim trimestre, no massa llarg, ha estant caracteritzat pels típics esforços de tpots els alumnes
en els examens de final de curs Aquests examen deixen constància dels progressos que tots han realitzat dia rere dia per tal de finalitzar el curs o l’etapa
amb èxit.

Les colònies i el treball de recerca de l’últim trimestre
Com és ja tradicional, els alumnes de 2on. van fer unes convivències a Montserrat on realitzen el seu treball de recerca.
I els de 3er. van anar a Sant Martí de Sesgueioles.

2on. de convivència a Montserrat

3er. a Sant Marti de Sesgueioles

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, 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
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