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Maig 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

El que tu fas, marca una diferència. Així que has de decidir 

quina diferència vols marcar al món. 

                                                                              Jane Goodall 
 

6a FIRA DEL COMERÇ 

L’alumnat, a partir de P4, està treballant en la constitució de les seves cooperatives i els productes que 
volen comercialitzar.  

La fira, en la que es posen a la venda els diferents productes, és un dels punts culminants del projecte. El 
26 de maig a partir de les 15:30h, obrirem les portes de l’escola, per tal que amics i familiars en pugueu 
gaudir i participar.  

ACTIVITATS I  SORTIDES 

3 de maig al matí. L’alumnat de 3r anirà a l’Auditori de St Cugat. El desplaçament es farà en autocar. 

3 de maig al matí. L’alumnat de cicle superior  anirà al SAT a gaudir de l’obra Freaky teatre. 

10 de maig al matí. L’alumnat de P3 anirà a l’Auditori. El desplaçament es farà en autocar. 

10 de maig. L’alumnat de 5è participarà a la Cantània. Sortirem de l’escola a les 15:30h i el desplaçament 
el farem en metro.   

11 de maig. L’alumnat de CM anirà al SAT a gaudir d’una obra de teatre en anglès. Sortida matinal. 

16 de maig. L’alumnat de 1r gaudirà de l’espectacle de titelles al Centre Cívic del Bon Pastor. Es tracta 
d’una sortida matinal i el desplaçament es farà a peu. 

19 de maig. L’alumnat de CM participarà en una jornada pel barri amb els centres del +educació. 

24 de maig. L’alumnat de 1r participarà a la cantata de La fàbrica de colors als Lluïsos d’Horta. Es tracta 
d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en autocar. 

24 de maig. L’alumnat de 6è anirà al palau de la Música a gaudir de l’espectacle Flamenkat. Es tracta d’una 
sortida matinal i el desplaçament es farà en servei públic.  

25 de maig. L’alumnat de P5 participarà a la cantata de La fàbrica de colors als Lluïsos d’Horta. Es tracta 
d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en autocar. 

25 de maig. L’alumnat de 5è anirà al palau de la Música a gaudir de l’espectacle Flamenkat. Es tracta d’una 
sortida matinal i el desplaçament es farà en servei públic. 

31 de maig. L’alumnat de P3 anirà ala Biblioteca d’Ignasi Iglésias-Can Fabra. Es tracta d’una sortida matinal 
i el desplaçament es farà a peu. 

 

Sao Paulo,1  08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  
inici de les classes: 

12 de setembre de 2016 
vacances de Nadal: 

Del 23 de desembre de 2016 
al 8 de gener de 2017 
vacances de Setmana Santa. 

Del 10 al 17 d’abril de 2017 
acaben les classes: 

21 de juny de 2017 
Festes de lliure disposició:  

31 d’octubre, 5 de 
desembre, 27 de febrer i 2 
de juny. 
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UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Recordeu portar el passaport de la Universitat de +educació i 
reservar aquelles activitats que ho requereixen. Totes són 
gratuïtes i molt interessants.  
 
Casa de les aigües 
- Visita teatralitzada a la Casa de les Aigües de Montcada i 

Reixac. Gimcana “A tota màquina” dissabte 13 de maig, a les 
12h. Cal reserva prèvia a través del correu 
auracultural@gmail.com 

Centre Cívic Bon Pastor 
- Espectacle El Domador de Peixos 13/05/2017 a les 12h 
- Taller Artistes per un dia 17/05/2017 a les 17:30 Cal Inscripció 

Prèvia. 
Pl Robert Gerhard, 3 08030. Barcelona Telèfon: 93 314 79 47 
 

Centre cívic Navas 
Consulteu la web: ccnavas@bcn.cat. 

 
Institut Doctor Puigvert 
- Bateig de tamborí (12-17) Tots els dimarts de 16h-17:30h 
 
Sant Andreu contemporani 
- Ona i el Robot que no sabia (6-11) 20 de maig d’11:30h-13h 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/   
sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Sant Juga (Jocs de taula en família) 6 maig a les 11h 
- Juguem en harmonia. Tots els dimecres de 17h a 18h 

www.ateneuharmonia.cat 
 

 Casal de barri de Can Portabella 
-      Espai de trobada familiar(0-18). De dilluns a divendres de 
       16:30h- 20:30h. 
- Músiques impressionistes per a guitarra clàssica- França. 24 

de març 19h. coordinacio@canportabella.cat 
 
Associació Karate Espronceda 
- Sessió d’iniciació al Karate (8-18). Dimarts i dijous 18h. 
Informació i reserva: Karateespronceda@hotmail.com 
 
Museu La Maquinista  
- Exposició. Dijous de 17h a 19h. Cal inscripció.  
fundaciomtmmacosa@gmail.com / 679686342 
 
Biblioteca Bon Pastor 
- Mini club (9-12 anys). Dilluns a dimecres de 17:30h a 19:30h 
- A pas de lletra. Dimarts de 17:30h a 18:30 
- Lectures compartides: 22/05/2017 17:30 
- Taller de descoberta: Escriptura Vikinga 11/05/2017  17:30 
- Primeres lectures 08/05/2017 17:30 

Cal inscripció prèvia a les activitats: 934980216  
b.barcelona.bp@diba.cat 

 
 
 

Biblioteca Trinitat Vella 
- Taller de descoberta:: Bestioles estrafolàries. 15/05/2017 18h. 

Cal inscripció. b.barcelona.tv@diba.cat  936762968 
 

Biblioteca Ignasi Iglèsias-Can Fabra 
- Espectacle: El Llop Cantaire dels tres porquets i la Caputxeta. 

11/05/2017 18h Cal inscripció 
- Aperitius musicals: Instruments de la vella Europa 06/05/2017 a 

les 18h 
b.barcelona.ii@diba.cat 
 

Biblioteca La Sagrera Marina Clotet 
- Aperitiu musical: El sabater i els follets 20/05/2017 a les 12h 
- Lletra petita narració de contes: Tenen por els monstres? 

18/05/2017a les 18h 
 

Patis Oberts 
- Escola El Sagrer: Maleta de teatre 07/05/2017 11h-14h 
- Escola Pompeu Fabra: Ioga en família 06/05/2017 12h-13:30h 
 
Comissió Biblioteca (Escola la Maquinista) 
- 19/05/2017 a les 17h taller de conta contes "Stories in english", 

a la sala de psicomotricitat. 
 

 

GRADUACIÓ UNIVERSITAT DE +EDUCACIÓ  
El dia 27 de maig es celebrarà el plenari del +educació i la graduació 
de la universitat del temps lliure. En el darrer full trobareu la inscripció 
pel proper plenari que podeu fer-nos arribar a través de les mestres.   
 

 LLIUREMENT DEL PREMI D’ENSENYAMENT 
L’acte de lliurament del Premi Ensenyament del que sóm finalistes 
serà  el dijous 11 de maig a les 19 hores a CaixaForum Av. de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona. 
Tota la comunitat educativa està convidada a assistir a l’acte.  
 

TERTÚLIA 
 
Com gestionem l’estrès que genera la criança? Com arribem a tot, la 
feina, la parella, els fills...?  Queda temps per nosaltres? 
Coordinada per l’Anna Maria Serra psicopedagoga i psicoterapeuta 
sistèmica. 
Dijous 25 de maig, de les 16 a les 17:30  
Si necessiteu ludoteca cal enviar un correu 
a families@escolalamaquinista.cat 
 

JORNADA CANYERA. El pati que volem 

Aquest mes iniciem un nou projecte en el que es durà a terme un 
anàlisi i reflexió sobre com volem que sigui l'espai exterior de la nostra 
escola. És per això que us convidem a participar en la Jornada "El 
pati que volem", que tindrà lloc el 5 de maig a les 5 de la tarda. A més 
de construir una cúpula geodèsica entre tots i totes, podeu participar 
fent-nos arribar els vostres suggeriments, opinions i desitjos en 
relació a l'espai exterior de l'escola. 

mailto:ccnavas@bcn.cat
mailto:sac@santandreucontemporani.org
http://www.ateneuharmonia.cat/
mailto:coordinacio@canportabella.cat
mailto:Karateespronceda@hotmail.com
mailto:fundaciomtmmacosa@gmail.com
mailto:b.barcelona.tv@diba.cat
mailto:b.barcelona.ii@diba.cat
mailto:families@escolalamaquinista.cat
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Per fer-ho disposarem d'un panell  d'opinió on hi podreu escriure les 
vostres idees fins a final de curs. 
Des de la comissió natura us animem a participar-hi! 
 

ENS VISITEN 
Durant l’abril hem rebut la vista de mestres de Badalona i de València, 
Professors de la Universitat de Milà i de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat, interessants en  conèixer el projecte pedagògic. 
 

CASALS D’ESTIU 

Totes les pre-reserves realitzades estan admeses i ja podeu fer la 
inscripció i confirmar la plaça. 

POLIESPORTIU : si demaneu beques a partir del 26 d'abril heu de 
passar per recepció del poliesportiu i fer la matrícula, si no en  
demaneu la inscripció s’haurà de fer a partir del 2 de maig.  

DIVER’S: a partir del 24 d'abril podreu fer la formalització de la 
matrícula a la web de Divers o posar-la a la bústia de l’ AMPA. Si 
demaneu beca us atendran personalment al menjador de l'escola 
els dies 2, 3 i 4 de maig. (horari del dia 3:de 8.30h a 9.30h, dies 2 i 4 
de 16.30h a 17.30h)  

Reunions informatives:  
26 de maig 17:30h a l'escola Bernat de Boïl (Poliesportiu) 
31 de maig 17:30h a l'escola La Maquinista (Diver’s)  
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10è PLENARI +EDUCACIÓ – 3ª GRADUACIÓ DE LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Tenim el plaer de convidar-vos al 10è plenari del projecte + Educació, que tindrà lloc el dissabte 27 de 
maig de les 10h a 13h al Campus Mundet de la UB, a l’AULA MAGNA de l’Edifici de Teatre. La participació 
en la Universitat del temps lliure, tindrà un protagonisme destacat. En el darrer full trobareu la inscripció pel 
proper plenari que podeu fer-nos arribar a través de les mestres. 

 

Si teniu previst participar a la jornada, retorneu aquest full:  

Família: ___________________________________________________________________________ 

Nombre de participants: ____________ Adults ___________  Infants ___________ 

En el cas de deixar als infants a l’esplai amb els monitors, cal omplir l’autorització:  

 

Jo, com mare, pare, de  ____________________________________________________________                      

autoritzo al meu fill/a, a participar en l’esplai organitzat  al Campus Mundet de la UB a la jornada de treball 

del proper 27 de maig.  

Data ______________________________        Signatura del pare, mare o tutor:     

 

 

 

............................................................................................................................................................................ 

PARTICIPACIÓ UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE   

Benvolgudes nenes, nens i famílies, us demanem que ompliu aquesta fitxa de participació, per a poder 
organitzar la festa de graduació de la UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE, i que la lliureu a les tutores abans 
del dia 19 DE MAIG DE 2017, juntament amb el vostre passaport. Tal com sabeu calen 10 segells per 
graduar-se aquest any, però totes les persones que heu participat en alguna de les activitats i heu obtingut 
un segell, com a mínim, rebreu també un reconeixement a la vostra participació. 

 

NOM I COGNOMS……………………………………………………….…………………………………………… 

HE ACONSEGUIT ………………………………………………………………SEGELLS DE LA UNIVERSITAT 

DEL TEMPS LLIURE. 

En el cas que hi hagi activitats que es realitzin amb posterioritat al plenari, es segellarà l’activitat en fer la 
inscripció o reserva. 


