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 Març 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

No tinguis por estén la mà i acull l’aigua plena de llum d’aquest 

capvespre.  

Miquel Martí i Pol 
 

MATRICULACIÓ CURS 2017-2018 

Dates previstes: Del 23 de març fins a les 24 h del 3 d’abril de 2017 
Un cop feta la sol·licitud, imprimir el resguard i juntament amb la documentació s'ha de 
presentar en el centre demanat en primer lloc. 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio 

PORTES OBERTES 

Jornades de portes obertes el proper 11 de març a les 10h. i  1 de març de 9:30h a 12h. Per aquest dia hi 
ha un nombre de places limitat i en aquest moment ja està ple. Cal trucar per reservar. 
Demanem a les famílies de l’escola que tingueu infants per matricular a P3 el proper curs i que encara no 
ho hagueu fet, 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.  

ACTIVITATS I  SORTIDES 

3 de març: L’alumnat de P5 anirà a la biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra. Serà una sortida matinal i el 
desplaçament es farà a peu.  

8 de març: L’alumnat de P4 anirà a l’auditori a gaudir de l’espectacle setze cordes. Es tracta d’una sortida 
matinal i es preveu arribar a l’escola a les 13:30h. El desplaçament es farà en autocar.  

10 de març: L’alumnat de 1rC farà una visita a l’escola d’hostaleria. Es tracta d’una sortida matinal i el 
desplaçament es farà en transport públic. 

29 de març: Teatre en anglès a l’escola per a l’alumnat d’Educació infantil. 

 

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. 
Per tal d’organitzar-nos us demanem que ens ho feu saber, retornant el formulari adjunt o bé per correu 
electrònic a l’escola. 

 

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. 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
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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  
- La vida en una capsa. 3 de març 20h 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver 
 

Centre Cívic Bon Pastor 
- Taller d’animació “Stop motion” 18 de març de 12h a 13h  

 
Centre cívic Navas 

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

- Espectacle Familiar: Wet Floor (2-10) 25 de març 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 
- Ona i els postarqueòlegs (6-11) 18 de març d’11:30h-13h 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/      
        sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Orelletes concerts grans per a gent petita: Glossa de butxaca 

amb Cor de Carxofa (5-16) 25 de març de 12h a 13h 
- Juguem en harmonia. Tots els dimecres de 17h a 18h 

www.ateneuharmonia.cat 
 

Centre d’Estudis Ignasi Iglésias   
- Racons insòlits del Bon Pastor (Activitat familiar). 11 de març 

Sortida des de la biblioteca del Bon Pastor a les 10h. Cal 
reservar : universitatmeseducacio@gmail.com 

 
 Casal de barri de Can Portabella 

-      Espai de trobada familiar(0-18). De dilluns a divendres de 
       16:30h- 20:30h. 
- Músiques impressionistes per a guitarra clàssica- França. 24 

de març 19h. coordinacio@canportabella.cat 
 
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 
 

Patis oberts 
- Esc. El Sagrer. Diumenge, 5 de març d’11 a 14 h Maleta de circ 

- Escola Ignasi Iglésias. Diumenge, 12 de març de 12 a 13.30 h 
Masterclass de Zumba! 

- Escola Pompeu Fabra. Dissabte, 11 de març de 12 a 13.30 h 
Construïm un hort vertical.  

- Escola Bernat de Boïl. Dissabte, 4 de març de 12 a 13.30 h Pati-
Olimpíades 

- Escola Ramon Berenguer III. Diumenge, 19 de març de 12 a 
13.30 h Viu un matí d’esport 
 

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 
- Atreveix-te amb els llibres. 22 de març de 17:30h a 18:30h 
- Lectures Compartides:  27 de març de 17:30 a 18:30h 

 
Biblioteca Trinitat Vella 
- Grup de noies. Els dimarts 7, 14, 21 i 28 de març de 17:30h a 

18:30h 
- Formació de booktubers. Els dimarts de 17:30h a 19:30h 
- Lletra petita: El tabalet 3 març de 18h a 19h 
- T’atreveixes amb els llibres?: 28 de març 17:30 a 18:30 

 
Escola La Maquinista 
- Comissió de natura: Veritats sobre l’oli de palma (8-18). 24 de 

març a les 17h 
- Comissió de biblioteca. “Contes desexplicats”. 10 de març,17h 

 
Biblioteca Ignasi Iglèsias-Can Fabra 
- El Gripau Blau: 9 de març de 18h a 19h 
- Story Time: Gina Ginger  & Charlie 18 de març a les 10:30 i a les 

12h Inscripcions a partir del dimarts 7 de març. 
b.barcelona.ii@diba.cat 
 

Biblioteca La Sagrera Marina Clotet 
- Lletra petita Contes a la mà 23 de març de 18h a 19h 

 
Centre Municipal de Cultura Popular 
- Bunyols de Quaresma 23 de març a les 17:15 Inscripció prèvia 

cmcpsa@encis.coop 933 45 25 84 
 

ENS VISITEN 
 
Cada més rebem visites de professionals de l’educació per conèixer 
el projecte pedagògic. 
Aquest més ens visitarà el jurat que atorga el premi d’ensenyament 
convocat pel cercle d’economia i del que el projecte de la nostra 
escola està entre els cinc finalistes. 
Estem contents de compartir aquesta notícia i el reconeixement que 
suposa pel treball de tota la comunitat educativa de la que en formeu 
part. 

TERTULIA: ELS VINCLES I LA FAMÍLIA 

Dijous 16 de Març de 16h. a 17:30 a l'aula d'anglès d'Educació Infantil. 
Conduïda per Anna Maria Serra. Si necessiteu ludoteca envieu un e-
mail a families@escolalamaquinista.cat 

http://ccivics.bcn.cat/barodeviver
mailto:ccnavas@bcn.cat
mailto:congresindians@bcn.cat
mailto:sac@santandreucontemporani.org
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mailto:coordinacio@canportabella.cat
mailto:Karateespronceda@hotmail.com
mailto:fundaciomtmmacosa@gmail.com
mailto:b.barcelona.ii@diba.cat
mailto:cmcpsa@encis.coop
javascript:void(0)
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INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ DELS LÍMITS A L’EDUCACIÓ ACTUAL 

 

Nom de la persona que s’inscriu: 

 

En cas de precisar servei de ludoteca, nom dels infants: 

 

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) 

 

 

 

 

 

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) 

 

  

 

 

 

 

 


