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 Octubre 2015 
 

Escola La Maquinista 

 

 

No n’hi ha prou en saber, també s’ha d’aplicar. No n’hi 

ha prou en voler, també s’ha de fer.  

Johann Wolfgang Goethe 
 

JA HI SOM TOTS ! 

Passats els primers dies, nenes i nens, mestres i famílies ja ens hem anat coneixent i descobrint 
les novetats d’aquest curs. Gràcies a tothom per fer-ho fàcil! 

 
Us recordem les properes reunions d’aula que es realitzaran a les 17h: 
 
P3: dilluns, 26 d’octubre 
P4: dimarts, 6 d’octubre 
P5: dilluns, 5 d’octubre 
3er: dijous, 1 d’octubre 
 
La reunió de l’espai migdia es realitzarà el proper 16 d’octubre a les 17h al menjador de l’escola. 
  
Com ja sabeu a les reunions que fem estan dirigides als adults us demanem que vingueu sense 
els nens i nenes.  
Hi haurà una aula habilitada pel servei de guarderia dels nens i nenes que ho precisin. 
El preu del servei és de 4 euros, que es poden pagar directament als monitors. Per a les famílies 
sòcies de l'AMPA aquest servei està subvencionat i el seu preu és d’1 euro. És necessari estar 
apuntat prèviament per fer ús d’aquest servei (penjarem graelles per tal que us pogueu apuntar o 
us oferirem de fer-ho per correu electrònic). 
 

FIRA DE COMISSIONS 

El dia 2 d’octubre de 16h a 17h podreu visitar i conèixer les comissions que tiren endavant els 
diferents projectes de l'escola. Les persones que integrem aquestes comissions us les explicarem 
per tal de convidar-vos a col·laborar en allò que més us interessi.  

 

Sao Paulo, 1, 08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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explicarem per tal de convidar-vos a col·laborar en allò que més 
us interessi.  

No us perdeu la fira! 

VOLUNTARIAT 

Com cada curs comencem a demanar-vos la vostra col·laboració 
per ser voluntaris en activitats amb l’alumnat. Generalment us 
demanem que us oferiu com a voluntaris de l’escola i això vol dir 
que no ho sereu de la classe del vostre fill, per tal que el 
col·lectiu es benefici de l’acció voluntària sense que interfereixin 
les relacions familiars.  

En principi necessitem voluntaris per a grups interactius i per 
acompanyar a les sortides que és fan al barri. 

Els horaris són: 
 
Grups interactius: qualsevol tarda de 15h a 16:30h i Dilluns i 
dimarts d’11:30h a 12:30h. 
Si teniu disponibilitat en alguna d’aquestes hores i us ve de gust, 
envieu-nos un correu a l’escola (escola@escolalamaquinista.cat) 
o bé apunteu-vos a les llistes que passarem a les reunions 
d’aula. 

EXCURSIONS I SORTIDES 

Els nens i nenes de C.I. i C.M. de primària aniran de colònies els 
dies 7, 8 i 9  d’octubre. 
P5 Sortida a la ludoteca Casa Bloc el dia 15 d’octubre. 
5è Sortida a l’Auditori. 

PISCINA  

L’activitat de piscina en horari escolar s’iniciarà a l’octubre per a 
l’alumnat de 1r de cicle inicial.  

SENEGAL 

Com sabeu un dels nostres projectes està vinculat a la 
construcció d’una escola al Senegal. 
Aquest curs per primera vegada una petita comissió de mestres i 
famílies visitarà la zona. 

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.  

mailto:escola@escolalamaquinista.cat
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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 DEL CENTRE 

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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