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Juny 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“L'educador és un creador de circumstàncies”  

                                                                          F. Deligny                                                                               
 

PARTICIPACIÓ 

Agraïm  la vostra participació i col·laboració en tots els aspectes de la vida de l’escola i darrerament en 
actes com el plenari del +educació, la Fira del comerç, trobada de gegants.. Entre tots donem sentit a tot 
allò que passa a l’escola i enriquim la vivència dels nens i de les nenes.  
 

ACTIVITATS I  SORTIDES 

1 de juny. L’alumnat de 4t anirà a l’Auditori a gaudir de l’espectacle Vaivé amb Brodas Bros. El 
desplaçament es farà en metro. 

12 de juny. L’alumnat de 4t i 5è anirà a l’Estadi Olímpic. El desplaçament es farà en autocar. La tornada a 
l’escola serà a les 15h. Els alumnes que no es queden a menjador han de portar dinar. 

15 de juny. L’alumnat de 1r, 2n i 3r anirà a la platja de Castelldefels. El desplaçament es farà en autocar. 
La tornada a l’escola serà entre les 13h i les 13’30h. 

9 de juny.  L’alumnat de 2n anirà al Centre Cívic de Baró de Viver a gaudir de l’obra de teatre.  

14 de juny. L’alumnat d’E.I. anirà al Parc del RACC a Gualba a gaudir del riu i la zona de pic-nic. El 
desplaçament es farà en autocar. . La tornada a l’escola serà a les 15h. Els alumnes que no es queden a 
menjador han de portar dinar. 

20 de juny. L’alumnat de 5è i 6è faran l’activitat de les olimpíades amb les altres escoles i l’institut amb els 
qui compartim el projecte +educació. 

 

FESTA DE FINAL DE CURS 

El 21 de juny és el darrer dia d’escola i com és tradicional farem una petita revetlla. Gaudirem d’un concurs 
de talents i soparem botifarra.  
Us mantindrem informats de tots els detalls i comptem amb la vostra participació! 

 

 

 

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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SETMANA DEL TEATRE 

   Durant el mes de juny es faran diferents 

   activitats i tallers relacionats amb el món del teatre: 

1 de juny al matí: taller d’improvisació teatral amb els alumnes de 1r 
fet per un membre de teatre del grup La Cubana . 

1 de juny a les 15h.: Obra de teatre de la Companyia La Maki “Les 
princeses també es peten”. 

7 de juny: taller de teatre gestual amb la companyia Al Cuadrado pels 
alumnes de 3r. 

7 de juny: Conte amb titelles en anglès per Educació Infantil. 

7 de juny: entrevista a l’actor Pep Munné amb els alumnes de 4t. 

8 de juny: Masterclass de hip hop  pels alumnes de 6è 

8 de juny: taller de fulards de dansa creativa pels alumnes de 2n 

8 de juny a les 16’30h: activitat de taller de dansa on les famílies es 
poden apuntar. 

8 de juny L’alumnat de 2nB representarà la seva obra de teatre a 
l’alumnat de CM. 

9 de juny:  Teatre a Baró de Viver amb els alumnes de 2n, 3r i 4t. 

9 de juny a les 18h: es torna a fer l’obra de teatre de la Maki “Les 
princeses també es peten” al centre Cívic de Baró de Viver 

 

ACTES DE COMIAT DE 6è 

El dia 16 de juny al matí tindrà lloc l’acte de comiat de l’alumnat de 6è 
amb la resta d’alumnes i mestres de l’escola. El mateix dia al vespre 
tindrà lloc l’acte amb les famílies i mestres dels nois i noies de 6è. 

CINE FORUM 

L’equip de mestres us convidem a veure el documental Most Likely To 
Succeed  el proper 13 de juny a les  18h al gimnàs de l’escola. 

Després de la pel·lícula compartirem idees per entendre les necessitats 
educatives dels nostres infants i compartir criteris pedagògics. 

Serà un moment de reflexió compartida molt interessant en el que ens 
agradaria molt comptar amb la vostra participació.  

Si teniu intenció de venir, feu-nos-ho saber, responent al correu de 
l’escola i si preciseu servei de ludoteca digueu-ho en el mateix correu.  

JORNADA INTENSIVA I ESPAI MIGDIA 

Us recordem que del 6 al 21 de juny farem jornada intensiva de 9 a 13h. 
La porta s’obrirà 10’ abans i romandrà oberta 10’ després de les 13h. 
El servei de menjador funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà el servei 
de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris fixes. Les persones 
que facin ús esporàdic i vulguin ampliar l’horari fins a les 16:30h, hauran 
d’abonar 8.50 euros en comptes dels 7:50 dels usuaris esporàdics. 
En cas de voler fer ús del servei de 15:30h a 16:30h. us preguem que 
retorneu la darrera part del full informatiu o bé per correu electrònic a 
espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
L’escola s’obrirà 5 minuts abans de les 15:30 i de les 16:30 i es tancarà 5 
minuts després, per facilitar la recollida dels infants i el desenvolupament 
de les activitats. Us preguem que respecteu els horaris 
 

Cobrament del menjador. En el proper rebut, veureu reflectits alguns 
canvis: descomptes del la part proporcional del menú de les baixes 
superiors a 5 dies consecutius, i regulacions compensatòries del curs.   

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars acaben el dia 15 de juny en l’horari habitual. 
La setmana del 12 al 15 de juny  seran les portes obertes. 
 

 PREMIS I RECONEIXEMENTS 
 
L’11 de maig una representació de la comunitat educativa vàrem 
recollir el reconeixement de finalistes al premi d’educació que atorga 
del cercle d’economia. 
També us volem informar que un alumne de Cicle Superior ha quedat 
finalista del concurs de fotografia matemàtica. L’acte de lliurament de 
premis se celebrarà el 30 de maig al Cosmocaixa. 
Moltes felicitats 
 

OBJECTES PERDUTS 
Cada cop se’ns acumulen més objectes perduts al bagul del mòdul 
de consergeria. Cal que els reviseu si heu trobat a faltar quelcom, 
perquè farem una donació a una ONG de la roba sense nom que 
ningú hagi recollit. 
Aquesta donació la farem cada 15 dies, per tant és important que ho 
reviseu sovint. 
 

RECOLLIDA DE ROBA 
 
GLORR Fundació continua amb els projectes de col·laboració a 
traves des centres educatius i serveis socials. http://glorr.com/web/ 
Us convidem a formar part del  projecte, aportant tot tipus de 
productes tèxtils (roba, calçat, mantes, etc...) que tingueu a casa i ja 
no feu servir, portant-los a l’escola.. 
La data prevista de recollida és el 6 de juny.  
Si necessiteu bosses de plàstic les podeu venir a buscar a 
consergeria. 
 Us preguem que porteu les bosses el mateix dia 6  
Cada cop se’ns acumulen més objectes perduts al bagul del mòdul  
de consergeria 
 

AGRAÏMENTS 

Els qui compartim l’educació dels més petits, sovint sentim la 
necessitat d’agrair-nos l’esforç, la implicació i manera de ser de l’altre. 
A vegades els familiars ens ho voleu agrair amb un regal. L’equip de 
mestres us volem dir que el millor regal que ens feu cada dia és la 
vostra confiança, un somriure o un comentari. Per això i com equip us 
demanem que no ens feu cap altre regal que aquest.  

ENS VISITEN 
 
Durant el mes de maig hem rebut visites de mestres de diferents 
escoles del grup d’Escola nova i de famílies de P3. 
El 15 de juny ens visita un grup de mestres d’Islàndia.. 
 

http://glorr.com/web/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si us plau, feu arribar aquest full a través de l’agenda o directament a la Chantal. Coordinadora del servei migdia. 
 
SERVEI MIGDIA 
 
Nom de l’alumne: 
 
Classe: 
 
Farà ús del servei migdia, incloent la franja de 15.30 a 16.30, els dies de jornada intensiva 

 


