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 Desembre 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   
 

PREMI DE SOLIDARITAT DEL DISTRICTE 

   S’ha atorgat el Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional del Dte. de Sant Andreu 2016 
   a l'Escola La Maquinista pel projecte de col·laboració amb la construcció de l'Escola "Diacoye 
   Banga" al Senegal. 
   Aquest és un reconeixement a tot el col·lectiu, perquè tots i cadadcun participem d’aquest  
   projecte. Felicitats! 
 
     

ACTIVITATS I SORTIDES 

2 de desembre. L’alumnat d’educació infantil anirà a ballar. Els nens i nenes de P3 ho faran a 
l’espai Bota de la Fabra i Coats i la resta a l’envelat de la plaça de Can Fabra.  

2 de desembre. L’alumnat de CM participarà a la flashmob que es farà a la Plaça Orfila. 

14 de desembre. L’oncle Buscall visitarà l’alumnat d’educació infantil i C. Inicial i els portarà el tió.   

15 de desembre al matí. L’alumnat de C.I. anirà a l’auditori de Sant Cugat a gaudir de la 
representació de “La petita flauta màgica”.  El desplaçament es farà en autocar.  

20 i 21 de desembre. L’alumnat de C.I. anirà a la residència d’avis del Bon Pastor a fer el concert 
d’hivern.  

 

  

 

Sao Paulo-Ferran Junoy 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 

Activitats de desembre:  
 
Centre Cívic Baró de Viver  
- Concert Guillermo Rizoto (0-18). 2 de desembre. 20h. 
- Espectacle Morsea (0-18). 31 de desembre 12h 
- Cicle de cinema VHS Beta (0-18).16 desembre 20h 
- Exposició 25 de Novembre (0-18) fins el 21 desembre 
- Exposició Nadal (0-18) del 22 de desembre al 5 de gener 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Comissió de solidaritat de l’escola La Maquinista 
- Taller de manualitats per la marató de TV3. (3-12). 9 de 

desembre 17h a l’escola La Maquinista 
Consultes al correu solidaritat@escolalamaquinista.cat 
 
Comissió de la biblioteca de l’escola La Maquinista (3-12) 
- Taller 16 de desembre a les 17h. “Tots som diferents” 
Centre Cívic Bon Pastor 
- Taller de litografies senzilles (4-12) 17 de desembre 12h 

 
Centre cívic Navas 
- Espectacle familiar (3-18) 

Consulteu la web: ccnavas@bcn.cat. 
   
  Casal de barri congrés-indians 

- Espectacles infantils (2-10) dissabtes a les 12h 
Reserva per telèfon o correu: 933513953/ 
congresindians@bcn.cat  
 

Institut Doctor Puigvert 
- Bateig de tamborí (12-17) Dimarts de 16h-17:30h 
 
Sant Andreu contemporani 
- Ona i com desaparèixer. (6-11) 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/      
        sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Sant Andreu juga (5-16)  
- Orelletes concerts grans per a gent petita (5-16) 

www.ateneuharmonia.cat 
 
Patis oberts 
- Jocs de relleu (0-18)  17 de desembre de 12h-13:30h 

Escola Pompeu Fabra 
- Un matí esportiu (0-18) 11 de desembre 12h-13:30h Escola 

El Sagrer. 
- Maleta de jocs tradicionals (0-18) 4 de desembre d’11h-14h 

Escola Ignasi Iglésias  
- Maleta d’atletisme Escola Berenguer III (o-18): 17 de 

desembre d’11h-14h 
 
Museu La Maquinista  
- Exposició amb itinerari comentat (0-18). Dijous de 17h-19h 

Reserva fundaciommacosa@gmail.com / 679686342 

   
 Centre Municipal de Cultura Popular.  

- Decoració Nadalenca 20 de desembre 17:30h 
- Fanalets de reis 29 de desembre 17h 

Reserva  933 45 25 84. cmcpsa@encis.coop  
 
Casal de barri de Can Portabella (0-18). De dilluns a divendres 
de 16:30h- 20:30h. 
 
Associació Karate Espronceda 
- Sessió d’iniciació al Karate (8-18). 
Informació i reserva: Karateespronceda@hotmail.com 

A més de l’oferta de les biblioteques. Consultar més detalls a la 
web http://meseducacio.cat/. 

CONCERTS 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 quatre sessions per tal que tots en puguem gaudir: 

CS (5è i 6è): 15 de desembre a les 15:30h 
CM (3r i 4t): 16 de desembre a les 15:30h 
CI (1r i 2n): 19 de desembre a les 15:30h 
EI (P3,P4,P5): 20 de desembre a les 15:30h  

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!  

ESPAI 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. 

22 DE DESEMBRE 

El dia 22 de desembre, darrer dia del trimestre, les classes 
acabaran a les 13h i l’espai migdia a les 15h 

JOGUINES DE NADAL 

L’alumnat de parvulari i cicle inicial poden portar una joguina per 
compartir amb els companys i companyes el dia 9 de gener. 
Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i que sigui 
una joguina prou resistent.   

 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver
mailto:solidaritat@escolalamaquinista.cat
mailto:ccnavas@bcn.cat
mailto:congresindians@bcn.cat
mailto:sac@santandreucontemporani.org
http://www.ateneuharmonia.cat/
mailto:fundaciommacosa@gmail.com
javascript:void(0)
mailto:cmcpsa@encis.coop
mailto:Karateespronceda@hotmail.com
http://meseducacio.cat/


   

Página 3 de 3   

   

 

 

 

 

.

 


