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Abril 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Mai no s’acaba d’aprendre. 

                                                                          Robert Schumann 
 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 

Dates: 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 

SANT JORDI 

El dia 19 d’abril a la tarda la companyia de teatre la Maki  es farà càrrec de la 
representació de La Llegenda de Sant Jordi pels nens i nenes d’E.I. i C.I.  
El 21 a la tarda es duran a terme els Jocs Florals. L’alumnat d’educació infantil, 
anunciarà les seves produccions col•lectives i l’alumnat de primària llegirà algunes de 
les seves produccions individuals. Si ens voleu acompanyar en aquest acte, s’obriran 
les portes a les famílies a les 15:30h.  
A partir de les 16h, un cop acabats els Jocs Florals, podeu visitar les aules dels 
vostres fills i filles i compartir les seves produccions. Les produccions dels infants 
d’educació infantil es penjaran al bloc de les aules.  
Com cada any també participarem als jocs florals del districte. 

ACTIVITATS I  SORTIDES 

4 d’abril. L’alumnat de 2n anirà al Palau Sant Jordi a participar de l’espectacle dansara. El desplaçament 
es farà en autocar i serà en horari matinal i es preveu arribar a l’escola a partir de les 13h. 

6 d’abril: L’alumnat d’educació infantil anirà al SAT a gaudir de l’obra de teatre En Joan Totlifan. Es tracta 
d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en autocar.  

Del 24 al 28 d’abril: Colònies de 6è a Cala Montjoi  

27 i 28 d’abril: Colònies d’educació infantil a Can Mundet (Llagostera)  

 

 

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 Bon Pastor 
- Recull i Juga i viu Sant Jordi 21/04 a les 17:30h 
- Taller Sant Jordi: Titelles de dit Dissabte 22/4/2017 a les 12h. 

Cal Inscripció prèvia 
Pl Robert Gerhard, 3 08030. Barcelona Telèfon: 93 314 79 47 
 

Centre cívic Navas 
Consulteu la web: ccnavas@bcn.cat. 

 
Escoleta de cinema 

- Cinefòrum a la Fabra i Coats, a la planta baixa del Centre d'Art, 
el dijous 20 d'abril a les 17h. Projectarem curtmetratges i 
peces que els infants han dut a terme aquests tres any.  
 

Institut Doctor Puigvert 
- Bateig de tamborí (12-17) Tots els dimarts de 16h-17:30h 
 
Sant Andreu contemporani 
- Ona i la màgia del Poiein (6-11) 22 d’abril d’11:30h-13h 
        Inscriure’s a l’activitat: 933119953/   
sac@santandreucontemporani.org  
 
Ateneu l’Harmonia 
- Orelletes concerts grans per a gent petita: Dantuvi amb la 

Canalla (Rumba) (5-16) 29 d’abril de 12h a 13h 
- Juguem en harmonia. Tots els dimecres de 17h a 18h 

www.ateneuharmonia.cat 
 

 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 
 
Biblioteca Bon Pastor 
- Mini club (9-12 anys). Dilluns a dimecres de 17:30h a 19:30h 
- A pas de lletra. Dimarts de 17:30h a 18:30 
- Atreveix-te amb els llibres. 26 d’abril de 17:30h a 18:30h 
- Taller de descoberta: BonPasTuber 18 i 25 d’abril a les 17:30 

Cal inscripció prèvia a les activitats: 934980216  
b.barcelona.bp@diba.cat 

Biblioteca Trinitat Vella 
- Espectacle: El Cargol Mossi i el cuc 28 d’abril de 18h a 19h 
- T’atreveixes amb els llibres?: 4 d’abril  17:30 a 18:30. Cal 

inscripció 
b.barcelona.tv@diba.cat  936762968 
 

Biblioteca Ignasi Iglèsias-Can Fabra 
- Taller de descoberta : Comic 5/04/2017 a les 18h. Cal inscripciò 
- Sac de Rondalles: Pol i Quim 22/04/2017 a les 12h  

b.barcelona.ii@diba.cat 
 

Biblioteca La Sagrera Marina Clotet 
- Aperitiu musical: Espectacle audició 8 d’abril a les 10:30 
- Lletra petita narració de contes:Tomba la tinta  20/04/2017 a les 

18h 
 

Centre Municipal de Cultura Popular 
- Taller ous de Pasqua 06/04/2017 a les 17:00 Inscripció prèvia 

cmcpsa@encis.coop 933 45 25 84 
 

Sant Joan de Mata: Sessió de bàsquet: 
- 8-10 anys 10 d’abril 17:30-18:45 
- 6-7 anys 13 d’abril 17:30-18:45 
- 11-12 anys 11 d’abril 17:30-18:45 
- 13-14 anys 11 d’abril 20h 

Inscripció prèvia: 933119009 arnaucreusorodea@hotmail.com 
 

GRADUACIÓ UNIVERSITAT DE +EDUCACIÓ  

El dia 27 de maig es celebrarà el plenari del +educació i la graduació 
de la universitat del temps lliure. Reserveu-vos la data!!!! 

TERTÚLIA 
Què esperem dels nostres fills/es? Què és essencial per a la nostra 
família? Coordinada per l’Anna Maria Serra psicopedagoga i 
psicoterapeuta sistèmica. 
Dijous dia 6 d'abril, de les 16 a les 17:30  
Si necessiteu ludoteca cal enviar un correu 
a families@escolalamaquinista.cat 
 

REUNIÓ COLÒNIES EDUCACIÓ INFANTIL 

El 3 d’abril a les 16:45h. es farà la reunió informativa de les colònies 
d’E.I. 

REUNIÓ INFORMATIVA CASAL D’ESTIU 

El proper dimecres 5 d'abril a les 17.30 hores a l'escola, tindrà lloc la 
reunió informativa del Casal d'estiu que organitza Diver's. 
A finals del mes de maig es farà la reunió del Poliesportiu. 
Els dies 18, 19 i 20 d'abril es farà la reserva de places dels dos Casals. 
L'horari serà de 9 a 9:30h i de 16:30 a 17:00h. al despatx de l'AMPA. 
Recordeu que les places del Poliesportiu són limitades i per ordre 
d'arribada. 
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