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 Novembre 2016 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Tenim l’opció d’utilitzar el do de la nostra vida per fer 
d’aquest món, un lloc millor.  

Jane Goodall.  
 

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 

   Arriba la festa major de Sant Andreuni un any més hi volem ser. 
   Aixi doncs, partciparem a la rua amb el tema de “l’estalvi de l’aigua”. Podeu apuntar-vos 

retornant el paper que es va donar a les aules o a travé del correu 
festes@escolalamaquinista.cat     

   Us animem a participar! Quants més serem, més riurem! 
 
     

 

ACTIVITATS I SORTIDES 

10 de novembre. Els nens i nenes d’educació infantil aniran d’excursió a Vallvidrera. Es tracta 
d’una sortida de tot el dia i el desplaçament es farà en autocar. Cal portar roba còmoda i una 
motxilla amb el nom, esmorzar i dinar. Als nens i nenes usuaris del servei de menjador els posaran 
el pic-nic del dinar des de l’escola.  

15 de novembre. Els nens i nenes de 4t aniran a la Fundació Tàpies. El desplaçament es farà en 
transport públic. Tenen previst arribar a l’escola a les 13h. 

18 de novembre. L’alumnat de P4A i 1rB anirà al CRAM del Prat del Llobregat. La sortida es farà 
en autocar i serà de tot el dia. Cal portar roba còmoda i una motxilla amb el nom, esmorzar i dinar. 
Als nens i nenes usuaris del servei de menjador els posaran el pic-nic del dinar des de l’escola.  

22 de novembre. L’alumnat de 2n anirà al Museu de les Cultures de Món. Es tracta d’una sortida 
de tot el dia i el desplaçament es farà en transport públic. Cal portar roba còmoda i una motxilla 
amb el nom, esmorzar i dinar. Als nens i nenes usuaris del servei de menjador els posaran el pic-
nic del dinar des de l’escola 

  

 

Ferran Junoy,1 08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 

INDEX 

 

FESTA MAJOR 

ACTIVITATS I SORTIDES 

UNIVERSITAT DEL TEMPS 
LLIURE  

TARGETA SOLIDARIA  

CINEMANISTA  

TERTÚLIA-CAFÈ 

 

 

 

 

 
 

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 novembre:  
 
Centre Cívic Baró de Viver  
- Concert dialogo a dos (0-18). 18 de nov. 20h. 
- Espectacle la memòria de l’aigua (0-18). 11 de nov. 19h 
- Cicle de cinema VHS Beta (0-18).4 nov. 20h 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Comissió de solidaritat de l’escola La Maquinista 
- Taller de manualitats per la marató de TV3. (3-12). 18 de 

novembre 17h a l’escola Baró de Viver 
Consultes al correu solidaritat@escolalamaquinista.cat 
 
Centre cívic Navas 
- Espectacle familiar (3-18) 

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

-      La memòria de l'aigua. 19 de novembre a les 12h 
- Espectacles infantils (2-10) dissabtes a les 12h 

Reserva per telèfon o correu: 933513953/ 
congresindians@bcn.cat  
 

Teleduca 
- Cinefòrum. Cinema amb ulls d’infant. Bert i Manyoples. 

(0-18 anys). 3 de novembre a les 17h. 
 

Institut Doctor Puigvert 
- Bateig de tamborí (12-17) Dimarts de 16h-17:30h 
 
 
Sant Andreu contemporani 
- Ona i la màquina per crear històries infinites. (6-11) 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/      
        sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Sant Andreu juga (5-16) 19 de novembre d’11h a 14h 
- Orelletes concerts grans per a gent petita (5-16) 26 de 

novembre a les 12h 
www.ateneuharmonia.cat 
 

 
Patis oberts 
- Maleta esportiva (0-18)  19 de novembre de 10h-13h 

Escola Baró de Viver. 
- Skate al pati (0-18) 20 de novembre de 12h-13:30h 

Escola El Sagrer. 
- Capoeira (0-18) 26 de novembre de 12h-13:30h Escola 

Bernat de Boïl 
 
Museu La Maquinista  
- Exposició amb itinerari comentat (0-18). Dijous de 17h-

19h Reserva fundaciommacosa@gmail.com / 679686342 
 
Casal de barri de Can Portabella (0-18). De dilluns 20a 
divendres de 16:30h- 20:30h. 

 
Associació Karate Espronceda 
- Sessió d’iniciació al Karate (8-18). 
Informació i reserva: Karateespronceda@hotmail.com 
 
 
Biblioteca Ignasi Iglesias 
-  Contes: 10 de novembre a les 18h a partir de 4 anys 
-  Taller de descoberta a partit de 10 anys. Dilluns 14 i 

Dimecres 16 a les 18h. Cal Inscripció prèvia 
-  Aperitius musicals 19 de novembre a les 18h a partir de 

4 anys. 
 
Centre Cívic Navas 
-  Tutti Colori. Divendres 18 de novembre a les 18h. A 

partir de 3 anys 
 
Biblioteca Bon Pastor 
-  Lectures compartides de 8 a 10 anys. 7  de novembre. 

Cal inscripció prèvia 
- ANIMÀLIA. Dijous 3 de novembre. 18h. A partir de 4 

anys. 
- Reforç a la lectura. de 8 a 12 anys. Tots els dimarts. De 

17.30 a 18.30h. 
 
Biblioteca La Trinitat Vella 
- Tallers sobre emocions (3-12) Els dilluns de 17.30 a 18.30h 
- Divendres 18 , a les 18 h Llibres a escena / Titelles 
- Divendres 11, a les 18 h Taller  EL MONSTRE RECICLAT 

(a partir de 8 anys) 
- Tots els dimarts de 17.30 a 18.30h Grup de noies de 10 a 

13 anys. 

TARGETA BARCELONA SOLIDARIA  

Aquelles famílies que gaudiu de l’ajut d’aquesta targeta, i la voleu 
utilitzar per les despeses escolars de material o menjador, poseu-
vos en contacte amb la secretaria del centre. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem 

Les famílies que no tinguin aquesta tarja, però la seva situació 
econòmica no els permet fer front a les despeses generals, poden 
posar-se en contacte amb el Centre Garcilaso ( 936197311) 

CINEMANISTA 

El proper 25 de novembre a les 17h. la comissió de famílies us 
convida a veure la pel·lícula de “l’aprenent de bruixa” al gimnàs 
de l’escola. 

TERTÚLIA-CAFÈ 

El proper dijous 17 de novembre de 16h a 17:30h es farà una 
tertúlia-cafè entorn de la preadolescència i la gestió de conflictes 
en l’àmbit familiar. La tertúlia la coordinarà l’Anna Maria Serra, 
psicopedagoga i mestra de l’escola. 
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