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 Febrer 2016 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Hem de reconèixer que la majoria del gran aprenentatge 

succeeix en grups on la col·laboració es la font de 

creixement. 

                                                           Sir Ken Robinson 

 

CARNAVAL, CARNAVAL... DE PEL·LÍCULA 

El 5 de febrer a la tarda celebrem el carnaval a l’escola. Esteu tots convidats a gaudir de la 
desfilada de comparses a les 15:30h. També esteu convidadíssims a desfilar amb els adults de la 
pel·lícula “Grease” que trobareu en el bloc de les aules o a l’enllaç:  
https://youtu.be/W_BK9tmz8dE 

SOM CULTURA POPULAR 

L’alumnat de 4t va participar en els tallers i varen ser els protagonistes de dues notícies que 
podeu veure clicant els enllaços del bloc: http://ciclemitja.escolalamaquinista.cat/ 

ACTIVITATS I SORTIDES 

3 de febrer. L’alumnat d’educació infantil anirà al Cosmocaixa a realitzar tallers i activitats entorn 
de la ciència. La sortida serà de tot el dia i el desplaçament es farà en autocar. 
4 de febrer: L’alumnat de C.I. anirà a l’escola Bernat de Boïl amb l’alumnat del C.I. de les escoles 
del +educació, a celebrar “la festa del pijama”.  
19 de febrer. L’alumnat de P4 anirà a l’auditori a gaudir de l’espectacle “ma,me,mi ...Mozart”. El 
desplaçament es farà en autocar, 
23 de febrer: L’alumnat d’Educació Infantil anirà al SAT. El desplaçament es farà en autocar. 
Tallers organitzats per la comissió natura: 
2 de febrer de les 14:45h a les 17h. Ens visitarà el punt verd mòbil escolar. 
9 de febrer l’alumnat de C.I. realitzarà el taller 1,2,3... salut i silenci 
26 de febrer: l’alumnat de P5 realitzarà el taller “shhhh.... silenci” 

 

Sao Paulo, 1, 08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 

 

INDEX 

CARNAVAL 

SOM CULTURA POPULAR 

ACTIVITATS I SORTIDES 

LES FAMÍLIES ENS VISITEN 

ESTUDIANTS A L’ESCOLA 

VIATGE AL SENEGAL 

UNIVERSITAT DEL TEMPS 
LLIURE 

SESSIÓ DE FORMACIÓ  

RECORDEM 

 

 

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. 
 

https://youtu.be/W_BK9tmz8dE
http://ciclemitja.escolalamaquinista.cat/
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LES FAMÍLIES ENS VISITEN 

Aquesta activitat està adreçada a les famílies de P3. Us 
proposem que vingueu a compartir una activitat amb nosaltres, la 
que vosaltres vulgueu, cantar, tocar un instrument, fer un taller 
de cuina, explicar un conte, compartir amb nosaltres alguna cosa 
relacionada amb la vostra feina o amb la vostra afició... 
Dediquem els divendres a la tarda a aquesta activitat. Hi ha una 
graella per apuntar-vos. Animeu-vos és molt divertit! 
 

ESTUDIANTS A L’ESCOLA 

Com a centre formador, acollim alumnat de pràctiques i 
d’aprenentatge servei. A partir d’aquest més hem sumat el 
projecte d’estada en empresa amb l’alumnat de batxillerat de 
l’Institut doctor Puigvert. 

VIATGE AL SENEGAL 

El proper 19 de febrer a les 16;30h us convidem a compartir en 
família, la visita que un grup de l’escola va realitzar al Senegal, 
per tal de veure l’avenç de la reconstrucció de l’escola Djacoye 
Banga. Com sabeu col·laborem en la seva reconstrucció amb els 
beneficis de la fira del comerç que es realitza cada curs com a 
cloenda del projecte de creació d’empresa. 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Properes activitats 

Centre Municipal de cultura popular: 
   Taller de disfresses de sardines (10 de febrer a les 17h) 

Reservar enviant un correu al  cmcpsa@encis.coop 
 
Sant Joan de Mata 

   Sessió de bàsquet per nens i nenes de 5 i 6 anys (11 de febrer a  
   les 17.30h) 

Cal reservar per telèfon o correu (fo@santjoandemata.com 
/933119009) 
 
Centre Cívic Baró de Viver  

   Cicle de concerts Música BCN (12 de febrer a les 20h) 
  Teatre familiar (consultar la web http://ccivics.bcn.cat/barodeviver) 

 
Centre cívic de sant Andreu 

   Taller “Els plans pels aires” (20 de febrer a les 11:30h) 
Reservar per telèfon o a través del correu (933119953/ 
sac@santandreucontemporani.org)  
 
Casal de barri Congrés-Indians 

    Espectacles infantils (Dissabtes a les 12h. Programació 
    trimestral) 

 

   Teleduca (l’activitat es realitza al CRP de St Andreu. Recinte 
   Fabra i Coats) 
   Cinefòrum al voltant del curtmetratge Margarita (25 de febrer a  
   les 17h) Reservar a escoletadecinema@gmail.com  
 

Casal de barri Sant Andreu 
   Orelletes gran concert per a gent petita: pop-rock (25 de febrer  
   a les 12h) 

 
A més de l’oferta de les biblioteques i el centre cívic de Navas. 
Consultar més detalls a la web http://meseducacio.cat/. 
 

SESSIÓ DE FORMACIÓ 

Us convidem a una sessió formativa el proper 18 de febrer al 
matí, per tal de conèixer directament les metodologies del centre. 

Des de l'escola proposem una sessió oberta a les famílies: 

9:30h Rebuda, fonamentació teòrica i definició d'objectius dels 
espais d'aprenentatge d'educació infantil. 

10h-10:45h: Visita als espais d'educació infantil. 

10:45h-11:15h: Fonamentació teòrica, i definició d'objectius dels 
espais d'aprenentatge del cicle inicial i de les propostes de cicle 
mitjà i superior. 

11:15-12h: Visita als espais de cicle inicial i a les propostes de 
cicle mitjà i superior. 

12h-12:30h: precs i preguntes, observacions i comentaris i 
cloenda. 

Per tal d’organitzar-nos, us demanem que us inscriviu a la 
jornada, retornant la papereta adjunta a la tutora o tutor del 
vostre fill/a abans del 8 de febrer.  

RECORDEM 

Propers dies festius 

8 i 12 de febrer. 

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.  

mailto:cmcpsa@encis.coop
mailto:fo@santjoandemata.com
mailto:sac@santandreucontemporani.org
mailto:escoletadecinema@gmail.com
http://meseducacio.cat/
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L’alumnat de primària, sortirà per la porta de Ferran Junoy 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 
Seguim 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, Dilluns i 
dimarts d’11:30h a 12:30h i divendres de 10h a 11h 
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.  
 
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 Chantal, que és coordinadora de l’espai migdia, que 
atendrà de dilluns a divendres de 9h a 9:30h. 
  
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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INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DEL 18 DE FEBRER 

 

Família:         

              

Nombre d’assistents (1 o 2):  

Trieu una opció:  

. Assistència a tota la jornada 

. Assistència a la primera part (de 9:30 a 10:45) Metodologia d’educació infantil 

. Assistència a la segona part (de 10:45 a 11:15) Metodologies de primària 

 

 

Feu arribar aquest full a la mestra/e del vostre fill abans del 8 de febrer. 

 

 


