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 Desembre 2015 
 

Escola La Maquinista 

 

 

La intel·ligència és l’habilitat d’adaptar-se als canvis.  

Stephen Hawking 

 

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 

Arriba la festa major de Sant Andreu i un any més hi volem ser. Aixi doncs, participarem a la rua 
el proper 29 de novembre.  
Quants més serem més riurem! 

+ EDUCACIÓ. UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

L’11 de novembre va tenir lloc el 7è plenari del més educació, amb una representació molt 
important de tots els centres implicats. Es varen prendre decisions per tirar endavant de forma 
col·laborativa aquest curs i es va presentar el catàleg de la universitat del temps lliure que ben 
aviat podreu recollir a l’escola.  

Si voleu més informació podeu consultar la web: http://meseducacio.cat/. 

 FI DE TRIMESTRE 

I sense donar-nos compte arribem al final del primer trimestre del curs i aprofitarem per celebrar-
ho! 
 
Nit màgica 
Perquè el tió pugui cagar regals ben especials us convoquem d’amagat a la nit màgica el 15 de 
desembre a partir de les 20h. Tots junts prepararem els regals que han dissenyat les mares 
delegades i els embolicarem ben bonics.  
Cadascú pot portar alguna cosa de menjar o beure per compartir.  
És una estona molt agradable i productiva. No us la perdeu!  
 
L’oncle Buscall  
Visitarà a l’alumnat d’educació infantil el dia 17 de desembre i ens portarà el tió.  
 
 

 
 

 

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: 

14 de setembre de 2015 
vacances de Nadal: 

Del 23 de desembre de 2015 al 7 
de gener de 2016 
vacances de Setmana Santa. 

Del 21 al 28 de març de 2016 
acaben les classes: 

21 de juny de 2016 
Festes de lliure disposició:  

7 de desembre, 8 de gener, 8 de 
febrer i 13 de maig. 
 

http://meseducacio.cat/
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Concert d’hivern  
Farem el concert d’hivern al gimnàs de l’escola.  
 
Aquest concert està obert a les famílies i de fet us el dediquem. 
Hem previst fer tres sessions per tal que tots en puguem gaudir: 
Alumnat d’educació infantil: 16 de desembre. Els nens i nenes de 
P3A, P4A, P5A i P5C actuaran a les 15:15h i els nens i nens de 
P3B, P4B i P5B, ho faran a les 15:45h. 
Alumnat de Cicle inicial: 18 de desembre a les 15:15h 
Alumnat de Cicle mitjà i 5è: 17 de desembre a les 15:15h  

CALENDARI 

Us recordem que el darrer dia de classe abans de les vacances 
de nadal, és el 22 de desembre. Aquest dia la jornada lectiva 
finalitzarà a les 13h i el servei de menjador a les 15:30h. 

Vacances de nadal del 23 de desembre al 7 de gener, us 
recordem que el sia 8 és festiu de lliure disposició. Ens retrobem 
a l’escola el dilluns 11 de gener. 

SERVEI MIGDIA 

Amb el rebut de gener, es faran efectius els descomptes dels 
menús de l’alumnat fix que ha faltat 5 o més dies consecutius 
durant el primer trimestre. 

JOGUINES DE NADAL 

L’alumnat de parvulari i cicle inicial poden portar una joguina per 
compartir amb els companys i companyes el dia 11 de gener. 
Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i que 
sigui una joguina prou resistent.   

ACTIVITATS I SORTIDES 

21 de desembre: Taller de contaminació acústica, adreçat a 
l’alumnat de 3r, 4t i 5è.   

Us fem saber que la sortida que feien els nens i nenes 
d’educació infantil a l’envelat de festa major de Sant Andreu no 
es realitzarà. 

NOMS DE LES AULES DE 5è 

L’assemblea de nens i nenes de l’escola va decidir el nom de les 
aules de 5è, ubicades al pis de dalt del mòdul de menjador. Els 
noms són: Londres i Itàlia. 

RECOLLIDA DE MATERIAL PEL SENEGAL 

VIATGEM A CONÈIXER L’ESCOLA! 

Com molts sabeu, ja fa uns anys que la nostra comunitat 
educativa va començar a col·laborar amb el projecte de 
construcció d'una escola a la població de Diacoye Banga, a 

Senegal. Aquest any una petita comissió, formada per mestres i 
famílies, es desplaçarà allà durant les vacances de Nadal per 
conèixer el projecte de més a prop. 

Aprofitaran el viatge per a portar material necessari i ens 
demanen col·laboració a tots plegats. Necessiten medicaments (i 
estris de cures bàsiques), pasta de dents i raspalls i material 
escolar. 

Podeu portar-ho a l'escola i deixar-ho al mòdul de secretaria des 
d'ara i fins divendres 11 de desembre. 

Gràcies un cop més per la vostra col·laboració. 

RECORDEM 

Entrades i sortides 

Les entrades generals i la sortida al migdia es continuaran fent 
pel carrer Ferran Junoy. Entre hores, la porta d’accés continuarà 
sent pel carrer Sao Paulo. 

A la tarda les famílies que heu de recollir els infants d’educació 
infantil, accedireu per la porta de Sao Paulo, que s’obrirà a les 
16:20h.  

L’alumnat de primària, sortirà per la porta de Ferran Junoy, 
acompanyats dels seus mestres, a les 16:30h. Cal que les 
famílies els espereu a la porta de l’escola.  

Les famílies que heu de recollir infants d’educació infantil i 
de primària, entrareu per la porta de Sao Paulo per recollir 
l’alumne d’educació infantil i sortireu per aquesta mateixa 
porta per esperar l’alumnat de primària a la porta de Ferran 
Junoy. 

Voluntariat 
Com cada curs comencem a demanar-vos la vostra col·laboració 
per ser voluntaris en activitats amb l’alumnat.  
Els horaris són: 
Grups interactius: qualsevol tarda de 15h a 16:30h i Dilluns i 
dimarts d’11:30h a 12:30h.  
Acompanyament a piscina: divendres de 9h a 11h 
Si teniu disponibilitat en alguna d’aquestes hores i us ve de gust, 
envieu-nos un correu a l’escola (escola@escolalamaquinista.cat)  
 
Atenció a les famílies 
Sempre que vulgueu una entrevista amb el tutor o tutora dels 
vostres fills/es estarem a la vostra disposició els dijous de 12:30 
a 13:30. És convenient fer una nota  a l’agenda de l’alumne per 
concertar l’entrevista. 
D’altra banda els tutors us citaran per a una entrevista al llarg del 
curs. 
Direcció i secretària: 
Dilluns i dimecres de 9h a 12:30h, dijous i divendres de 15h a 
16:30h). Preguem que respecteu aquest horaris per no entorpir 
les activitats lectives.  
 

mailto:escola@escolalamaquinista.cat
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Espai migdia 
Pagaments de menjador 
Per tal d'evitar els diners en efectiu a l'escola volem demanar-vos 
que aquelles persones que no teniu els rebuts domiciliats feu 
transferència bancària o feu els pagaments a través del caixer 
automàtic, posant el nom cognoms i curs de l'alumne/s. (Mai des 
de la finestreta de La Caixa). 
ES88 2100 5633 2502 0002 3543 (CCC: 2100 5633 25 02 
00023543). 
Un cop fet l'ingrés feu-nos arribar resguard a la coordinadora del 
servei migdia. En el cas que feu l'ingrés de 70 euros per 
l'abonament de 10 dies, la coordinadora us lliurarà l'abonament 
en rebre el resguard.  
Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a 
mínim 3 dies fixes no intercanviables: Usuaris de 5 dies 
setmanals: 116 euros Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros 
Usuaris de 3 dies setmanals: 70 euros. 
El preu diari bàsic és de 6,60 pels usuaris fixes. Per tal de cobrar 
una quota fixa les persones que s’incorporin o causin baixa 
durant el curs, se’ls aplicarà la compensació per regular el preu.  
En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de ser 
excepcionals.  
El dia 5 de cada mes,  es farà el càrrec per domiciliació bancària. 
En cas de retorn del rebut, es carregaran les despeses de gestió 
(3 euros).  Totes les altres formes de cobrament han de ser 
excepcionals i pactades amb la direcció del centre o a través de 
la coordinadora de menjador.  
Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies 
consecutius de menjador, es descomptarà el preu del menú en el 
rebut de gener i de juny.   
En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes 
poden fer ús de manera gratuïta de l’ampliació horària del servei 
durant la jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres 
setmanes de juny).  
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la 
coordinadora i presentant el resguard de l’ingrés (7,5 euros diaris 
o abonament de 10 dies al preu de 70 euros). En tots els casos 
és important avisar la coordinadora abans de les 9:30h del dia 
que es precisa el servei.  
Tots els canvis, avisos o reclamacions s’han de notificar per 
escrit a la coordinadora del menjador que atendrà de dilluns a 
divendres de 9h a 9:30h. La Chus és la coordinadora del servei 
migdia, durant la baixa maternal de la Chantal.  
 
Pas de vianants 
Us hem de demanar que no aparqueu els cotxes a la cantonada 
del carrer Ferran Junoy amb Sao Paulo, perquè priveu la 
visibilitat del pas de vianants. 
 
Web  
A la WEB del centre: http://www.escolalamaquinista.cat, podreu 
trobar informacions importants, així com el full informatiu de cada 
mes i el menú de menjador. 
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