
            BENVINGUTS AL NOTICIARI DE CIATE 
 

SÓM ELS ALUMNES DE CIATE I AQUÍ US INFORMAREM D’UN MÓN DE NOVETATS 

 

Hola, som els alumnes de CIATE de l’escola Lexia, estem fent un CURS D’INICIACIÓ A 

TÈCNIC ESPORTIU... Sí, sí estem estudiant uns cursos que ens ensenyen a ser ajudants de 

monitors esportius i de lleure i per aconseguir-ho, fem classes teòriques al CEEB Consell de 

l’Esport Escolar de Barcelona, al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella, i també fem un 

munt de PRÀCTIQUES sabeu on?..... doncs, a moltes escoles i entitats súper 

importants de tota la província de Barcelona... sí, sí de tota Barcelona.... A l’Escola Pia, a Escola 

Vedruna, Escola Joan Peregri, Escola Abad Oliva, al Club Hoquei Catalonia, a l’Esportiu Rocafort, 

al Club Nàutic Masnou, al Futbol Sala Sant Cugat, al R.C.D. Espanyol, a l’Ampa Lexia, a Encert, 

a Valors IPP, a El Vent, a BCN Esports, Aprenem i Fundació bàsquet català. Je je je ja us ho 

havíem dit, que són moltes, és que TOTS els CIATEs fem pràctiques. I alguns dels nostres 

companys ja estant treballant... sí sí amb contractes laborals, a l’Escola Joan Pelegri, a l’Escola 

Lexia, a Valors IPP, a IPSI, a Encert i als CEEB,... col·laborem amb un munt d’entitats. 

I sabeu que??? L’ESCOLA ES RENOVA sí, cada dia tots els que la formen; 

direcció, professors, personal administratiu,... tots treballen perquè l’escola es faci gran i 

nosaltres tinguem més oportunitats d’aprendre i més sortides laborals. 

A principis d’abril ens van donar un premi, el premi Vila de Gracia, sí, sí un premi a la millor 

iniciativa pedagògica esportiva i d’educació reglada i no reglada. Per l’encert 

de l’escola Lexia, en l’ús de la formació en temes esportius amb nois i noies amb necessitats 

educatives especials, per a potenciar l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines necessàries 

per insertar-se en el món social i laboral. És súper bonic. 

El 7 de maig, els Ciates amb la col·laboració del CEEB, us prepararem una jornada plena de 

jocs, esport i diversió. Vine a la Jornada Sense Barreres i gaudeix amb nosaltres.  

El proper mes participarem a la taula rodona del congres TDA-H, és a nivell estatal, vindrà 

gent de tota espanya, per conèixer el nostre projecte i per saber més coses sobre el TDA-H. Es 

farà els 16,17 i 18 de maig. 

I esteu preparats per l’Open day???? aquest any us esperem els Ciates i la Fundació Johan 

Cruyff, el 30 de maig a les instal·lacions de la Mar Bella, i com cada any podreu gaudir d’una 

jornada plena d’esport i d’il·lusió, us esperem!!!!  

Ah!!! i Aquest estiu es faran obres importants a l’escola Lexia, amb la col·laboració de la 

Fundació Johan Cruyff, es reformarà el pati i la pista esportiva, quedarà super xula, ja veure, els 

tècnics ja han començat a prendre mesures.... quina il·lusió.   

Com veieu estem que no parem, plens d’il·lusió per fer una escola per tots.  

MOU-TE  AMB  NOSALTRES.  MOU-TE  per  L’ESPORT ! ! ! 


