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 Gener 2017 

 

Escola La Maquinista 

 

 

No tenim a les nostres mans les solucions dels problemes del 
món, però davant dels problemes del món tenim les nostre mans. 
 

FI DE TRIMESTRE 

Ha acabat el trimestre sense gairebé adonar-nos-en. 
Volem agrair-vos   la   col·laboració   en   els   diferents  moments   de   l’escola   per   fer-ho tot fàcil i agradable. 
Gràcies  voluntaris,   famílies,  mestres,  monitors,  persones  que  treballeu  a   l’escola   i  nens   i  nenes!  Per   la  
vostra col·laboració i participació a festes, comissions, actes diversos, reunions, la nit màgica, pels vostres 
agraïments, la paciència, l’alegria,  i  la  feina! 
 
Us desitgem unes vacances fantàstiques i un any nou genial! 
Ens veiem el 9 de gener! 

ACTIVITATS I SORTIDES 

10 de gener.  L’alumnat  de  CM  i  CS  anirà  al  Mercat  de  les  Flors,  per  gaudir  de  l’espectacle  de  dansa  “Back  
Abak”.  Es  tracta  d’una  sortida  matinal  i  el  desplaçament  es  farà  en  transport  públic.   

10  de  gener.  L’alumnat  de  1R  anirà  a  la  residència  d’avis  a  cantar  cançons  i  recitar  poemes.   

19  de  gener:  L’alumnat  de  2n  anirà  al  Museu  de  les  Cultures  a per treballar Oceania. Sortida de tot el dia. 

20 de gener. L’alumnat  de  P4  anirà  al  Cosmo  Caixa  a  realitzar  l’activitat  del  Click.  Es  tracta  d’una  sortida  
de tot el dia i el desplaçament es farà en autocar.  

25  de  gener.  L’alumnat  de  P5  anirà  al  Palau  de  la  Música  a  gaudir  de  l’espectacle  “Trencadís  de  cançons”.  
Es  tracta  d’una  sortida  matinal  i  el  desplaçament  es  farà  en  autocar. 

ESPAI MIGDIA 

A partir de gener els nens i nenes de P3 tindran la possibilitat de fer activitats relaxades després de dinar 
en comptes de fer migdiada  

 

 

 

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: 
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 

Recordeu portar el passaport de la Universitat de +educació i 
reservar aquelles activitats que ho requereixen. Totes són 
gratuïtes i molt interessants.  
 
Centre Cívic Baró de Viver  
- Espectacle Morsea (0-18). 31 de desembre 12h 
- Exposició Nadal (0-18) del 22 de desembre al 5 de gener 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Centre Cívic Bon Pastor 
- Matinals musicals (4-12) 21 de gener a les 12h 

 
Centre cívic Navas 
- Caga tió (3-18) 23 de gener de 17h-18h 

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 el triangle esfèric. (6-11) 21  de  gener  d’11;;30h-13h 
        Inscriure’s  a  l’activitat:  933119953/           
        sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu  l’Harmonia 
- Sant Andreu juga (5-16)  
- Orelletes concerts grans per a gent petita: Shamrocks 

Vagabons (Folk) (5-16) 28 de gener a les 12h. 
www.ateneuharmonia.cat 

 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias   
Els tres tombs i Can Fontanet (Activitat familiar). 21 de gener. Sortida 
des de la Plaça Orfila a les 11h. Cal reservar enviant un correu a: 
universitatmeseducacio@gmail.com 
 
 Centre Municipal de Cultura Popular.  

- Fanalets de reis 29 de desembre 17h 
Reserva  933 45 25 84. cmcpsa@encis.coop  
 

Casal de barri de Can Portabella 
- Espai de trobada familiar(0-18). De dilluns a divendres de 16:30h- 
20:30h. 
- Espectacle de música, llums i colors. Dia 28 de 17:30h-18:30h 
 
Associació Karate Espronceda 
- Sessió  d’iniciació  al  Karate (8-18). 
Informació i reserva: Karateespronceda@hotmail.com 
 
Biblioteca Ignasi Iglesias  

- American Space. Taller: Programa i dissenya el teu propi 
videojoc (10-14). 12 i 19de gener a les 18h. Cal inscripció 

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

DEBAT PEDAGÒGIC 

El consell Escolar de Catalunya està organitzant debats entorn a 
l’educació  del  present  i  del  futur  al  nostre  país.  Es  tracta  d’un  debat  
obert a tota la ciutadania.  

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/ 

A   l’escola   organitzarem   un cafè pedagògic amb la finalitat de 
participar en aquestes reflexions des de la perspectiva de la nostra 
escola.  Ens  trobarem  a  la  biblioteca  de  l’escola  el  19  de  gener  a  les  
17h.  Al  final  d’aquest  full  trobareu  la  butlleta  per  inscriure-us.  

ELS LÍMITS EN  EL  MARC  DE  L’EDUCACIÓ  ACTUAL 

En el marc de  la formació amb famílies, aquest curs el claustre de 
mestres us convidem a una sessió amb la Sonia Kliass el dimecres 
22 de març a les 17h. Reserveu-vos  l’agenda! 

22 DE DESEMBRE 

El dia 22 de desembre, darrer dia del trimestre, les classes acabaran 
a les 13h i  l’espai  migdia  a  les  15:30h. 

TERTÚLIA-CAFÈ 

LA COMUNICACIÓ; Com escoltem i com fem que els nostres fills ens 
parlin. Dijous 12 de gener a les 16-17:30 a l'aula d'anglès d'educació 
Infantil. Conduïda  per  l’Anna  Maria  Serra 

Mirarem com escoltem i comprenem les preocupacions dels fills. 
Buscarem les claus de com fomentar la col·laboració, abordant 
respectuosament els sentiments de petits i joves, trobant alternatives 
al càstig i ajudant als fills a construir-se una imatge positiva de sí 
mateixos.  

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.   

INFORMES DE PRIMÀRIA 

L’alumnat  de  primària  portarà  els   informes  del  primer   trimestre   per  
compartir amb les famílies, així com els treballs realitzats. Algunes 
d’aquestes   feines   estan   en   format   digital   al   pendrive.   És   molt 
important que el buideu i el retorneu el primer dia de classe de gener.  
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javascript:void(0)
mailto:cmcpsa@encis.coop
mailto:Karateespronceda@hotmail.com
http://meseducacio.cat/
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INSCRIPCIÓ AL DEBAT PEDAGÒGIC DEL 19 DE GENER 

 

Nom:  

Correu electrònic per fer-vos arribar informació complementaria:  

 

Precisareu servei de ludoteca? 

En aquest cas nom i curs dels nens/es:  

              

 

 

Podeu  retornar  aquest  full  a  la  tutora  del  vostre  fill/a  o  bé  fer  arribar  aquesta  informació  a  través  d’un  correu  a  l’escola  
(escola@escolalamaquinista.cat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


