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 Febrer 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

És més fàcil posar-se d’acord en la protesta que en la proposta.  

Zigmunt Bauman 
 

CaRNAVAL, CARNAVAL... DE FANTASIA 

El 24 de febrer a la tarda celebrem el carnaval a l’escola. Esteu tots convidats a gaudir de la desfilada de 
comparses a les 15:30h. També esteu convidadíssims a desfilar amb els adults.  
Properament us informarem de la comparsa que ha triat el vostre fill/a sota el tema: personatges 
fantàstics de la literatura. 
Per preparar la festa hem previst tallers els dies 13 i 15 de febrer de 15h a 16:30h. per aquest tallers 
necessitem voluntaris/es, si us va bé, donar-nos un cop de mà, feu-nos-ho saber. 

ACTIVITATS I  SORTIDES 

2 de febrer: L’alumnat de P3 anirà al CosmoCaixa i realitzaran l’activitat del Click. Serà una sortida de tot 
el dia i el desplaçament es farà en autocar.  

7 de febrer: L’alumnat de 1r farà una visita a Can Framis i realitzarà el taller Olor i Color. Es tracta d’una 
sortida matinal i el desplaçament es farà en transport públic. 

14 de febrer: L’alumnat de 5è farà una visita a Can Framis i realitzarà el taller Realisme o abstracció. Es 
tracta d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en transport públic. 

24 de febrer: L’alumnat de 1r farà una visita a Can Framis i realitzarà el taller Olor i Color. Es tracta d’una 
sortida matinal i el desplaçament es farà en transport públic. 

14 de febrer: L’alumnat de 3r anirà a Collserola a realitzar l’activitat Treballem les plantes de l’alzinar. Es 
tracta d’una sortida de tot el dia i el desplaçament es farà en autocar.  

23 de febrer: L’alumnat de Cicle Inicial anirà de festa a una de les escoles del +educació. 

24 de febrer: L’alumnat de 2n anirà al Mercat de les Flors, per gaudir de l’espectacle de dansa Vuelos. Es 
tracta d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en autocar.  

  EL TREN 

El grup Spt (Sant Pacià teatre) ens ha donat un tren que va servir com atretzzo a la seva darrera obra. 
Aviat el podrem inaugurar i aprofitarem per compartir amb els nens i nenes l’origen del nom de l’escola. 
També compartirem algunes normes que ajudin a gaudir d’aquest nou element i al seu manteniment. 

 

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 de titelles (0-18). 3 de febrer 19h 
- Espectacle de carnaval (0-18) del 24 de febrer 19h 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Centre Cívic Bon Pastor 
- Planetari digital i taller: Què mengen els astronautes. 4 de febrer 

de 12h a 13h 
- Espectacle d’animació El Carnaval  (0-18) 24 de febrer 12:30h 

 
Centre cívic Navas 
- Carnestoltes a la plaça amb Panettone Brothers (0-18) 24 de 

febrer de 17:30h-18:30h 
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) Tots els dimarts de 16h-17:30h 
 
Sant Andreu contemporani 
- Escriu aviat, Ona. (6-11) 18 de febrer d’11:30h-13h 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/      
        sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Orelletes concerts grans per a gent petita: Juke Bocs (Clàssics 

del rock) (5-16) 25 de febrer de 12h a 13h 
www.ateneuharmonia.cat 

 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias   

- El jove Antoni Gaudí a Sant Andreu (Activitat familiar). 18 de 
febrer. Sortida des de la Plaça Orfila a les 11h. Cal reservar 
enviant un correu a: universitatmeseducacio@gmail.com 

 
 Casal de barri de Can Portabella 

-      Espai de trobada familiar(0-18). De dilluns a divendres de 
       16:30h- 20:30h. 
 
Associació Karate Espronceda 
- Sessió d’iniciació al Karate (8-18). Dimarts i dijous 18h. 
Informació i reserva: Karateespronceda@hotmail.com 
 
Museu La Maquinista  
- Exposició. Dijous de 17h a 19h. Cal inscripció.  
fundaciomtmmacosa@gmail.com / 679686342 
 

MIJAC 
- Un matí a l’esplai. (6-12). 4 de febrer d’11h a 13h.  

Contacte: mijacsas@mail.com  
Patis oberts 

- Escola Bernat de Boïl. 4 de febrer de 12h a 13:30h: Maleta 
esportiva. 

- Escola Ignasi Iglésias. 19 de febrer de 12h a 13:30h: Geocaching 
al pati. 

- Escola Pompeu Fabra. 25 de febrer de 16h a 18h: Maleta de circ.  
Can Portabella 

- Músiques impressionistes per a guitarra clàssica- França. 24 de 
febrer 19h coordinacio@canportabella.cat 

Biblioteca Bon Pastor 
- Mini club (9-12 anys). Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:30h 
- A pas de lletra. Dimarts de 17:30h a 18:30 

 
A més de l’oferta de les biblioteques Ignasi Iglésias-Can Fabra i La 
Trinitat Vella. 

DEBAT PEDAGÒGIC 

El 19 de gener es va dur a terme el debat entorn el  present i del futur 
de l’educació al nostre país. Va ser un debat molt ric i interessant, 
gràcies a les aportacions de tots els que hi vàreu ser presents, i del 
que properament us compartirem les conclusions.  

ELS LÍMITS EN EL MARC DE L’EDUCACIÓ ACTUAL 

Recordem que 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! 

TERTULIA 

Continuem amb la comunicació. Dijous 16 de febrer a les 16-17:30 
a l'aula d'anglès d'educació Infantil. Conduïda per l’Anna Maria Serra.  

PORTES OBERTES 

Hem previst fer la jornada de portes obertes el proper 11 de març a les 
10h.  
També oferim una jornada en horari lectiu el dia 1 de març de 9:30h a 
12h. Per aquest dia hi ha un nombre de places limitat. 
Cal trucar per reservar. 
Demanem a les famílies de l’escola que tingueu infants per matricular a 
P3 el proper curs, que ens ho feu saber per tenir-ho en compte a l’hora 
d’informar a les famílies noves i per tal que us fem arribar la 
documentació necessària.  

INFORMES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

L’alumnat d’educació infantil 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.   
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MATRÍCULA 17-18 

ALUMNAT NOU A L’ESCOLA AMB GERMANS AL CENTRE 

 

Nom de l’alumne/a: 

 

Nom i curs del germà o germana escolaritzat actualment:  

              

 

 

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) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


