
   

Página 1 de 4   

   

 

 

Juny 2016 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Educar és facilitar les condicions perquè nens i nenes 

puguin ser qui ja són. 

 

PARTICIPACIÓ  

Agraïm  la vostra participació i col·laboració en tots els aspecte de la vida de l’escola i darrerament 
en actes com el plenari del +educació, la Fira del comerç o les votacions per la jornada escolar. Entre 
tots donem sentit a tot allò que passa a l’escola i enriquim la vivència dels nens i de les nenes.  
Us deixem un enllaç sobre la fira del telenotícies que han fet els nens i nenes de cicle inicial en un 
especial Makinews http://cicleinicial.escolalamaquinista.cat/ 
 

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA 

Les dates per a la formalització de matrícula per a l’alumnat nou al centre són del 13 al 17 de juny 
Horari: Matins de 9h a 13h i dimarts i dijous de 15h a 16:30h 
 

AJUTS DE MENJADOR 

 S’ha publicat al DOGC la Resolució on s’aproven les bases per a l’atorgament dels ajuts individuals 
de    menjador per al curs escolar 2016-2017 
 
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_ 
subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador 
 
A la consergeria de l’escola o a la web del consorci trobareu els impresos.  
El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 17 de juny. L’horari d’atenció al centre de dilluns a 
divendres de 9h a 13h i dimarts i dijous de 15h a 16:30h 

 
 

 

 

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://cicleinicial.escolalamaquinista.cat/
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_
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SORTIDES DE JUNY 

2 de juny: L’alumnat de 4t anirà al Palau Sant Jordi a fer l’activitat de 
beisbol. La sortida es realitzarà en jornada matinal i el desplaçament 
es farà en autocar. 
9 de juny: L’alumnat d’educació infantil anirà al parc mediambiental de 
Gualba a fer la sortida d’estiu. Tenen previst quedar-se a dinar. 
L’alumnat que fa ús del servei migdia ja els posaran el pic-nic des del 
mateix servei. El desplaçament es farà en autocar. Tornaran a l’escola 
a les 15h. 
17 de juny: L’alumnat de 5è participarà en unes olimpíades esportives 
en el institut doctor Puigvert, amb l’alumnat d’altres centres en el marc 
del proecte +educació. 
20 de juny: Sortida d’estiu a la platja de Castelldefels. Adreçada a 
l’alumnat de primària.Es tracta d’una sortida matinal i el desplaçament 
es farà en autocar 

JORNADA INTENSIVA I ESPAI MIGDIA 

Us recordem que del 6 al 21 de juny farem jornada intensiva de 9 a 
13h. La porta s’obrirà 10’ abans i romandrà oberta 10’ després de les 
13h. 
El servei de menjador funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà el 
servei de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris fixes. Les 
persones que facin ús esporàdic i vulguin ampliar l’horari fins a les 
16:30h, hauran d’abonar 8.50 euros en comptes dels 7:50 dels usuaris 
esporàdics. 
En cas de voler fer ús del servei de 15:30h a 16:30h. us preguem que 
retorneu la darrera part del full informatiu o bé per correu electrònic a 
espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
L’escola s’obrirà 5 minuts abans de les 15:30 i de les 16:30 i es tancarà 
5 minuts després, per facilitar la recollida dels infants i el 
desenvolupament de les activitats. Us preguem que respecteu els 
horaris 
 
Cobrament del menjador. En el proper rebut, veureu reflectits alguns 
canvis: descomptes del la part proporcional del menú de les baixes 
superiors a 5 dies consecutius, i regulacions compensatòries del curs.   

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars acaben el dia 20 de juny en l’horari 
habitual. La setmana sel 13 al 17 de juny  seran les portes obertes. 

FESTA DE FINAL DE CURS 

El 21 de juny és el darrer dia d’escola i com és tradicional farem una 
petita revetlla. Gaudirem de l’obra que ens han preparat el grup de 
teatre la Maki i soparem botifarra. 
 
Us mantindrem informats de tots els detalls i comptem amb la vostra 
participació! 

ASSEMBLEA AMPA 

El divendres 3 de juny a les 17h celebrarem l'assemblea 

ordinària de l'Ampa, amb el següent ordre del dia:  

• Balanç anual 

• Aprovació de quota de socis pel curs vinent 

• Informació Comissions 

• Activitats extraescolars 2016-2017 

• Precs i preguntes 

RECORDEM 

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.  



   

Página 3 de 4   

   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.escolalamaquinista.cat/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
Si us plau, feu arribar aquest full a través de l’agenda o directament a la Chantal. Coordinadora del servei migdia. 
 
SERVEI MIGDIA 
 
Nom de l’alumne: 
 
Classe: 
 
Farà ús del servei migdia, incloent la franja de 15.30 a 16.30, els dies de jornada intensiva 

 

 

 

 


