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 Novembre 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“La ment és com un iceberg del qual només sura a l’aigua 

una setena part del seu volum...” 

                                                                             S. Freud  
 

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 

   Arriba la festa major de Sant Andreu i un any més hi volem ser. 
   Aixi doncs, partciparem a la rua amb disfresses de totxo. Anireu rebent informació per si us hi 

voleu apuntar. Quants més serem, més riurem! 
 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

A l’enllaç: http://meseducacio.org/agenda-setmanal/ trobareu les activitats setmanals amb les que 
podeu viatjar amb el passaport de la Universitat del temps lliure. 
 
Gaudiu-ne i no us oblideu del passaport! 
 

CINEMANISTA 

El 24 de Novembre a les 16:45h, al Gimnàs, tindrem la 1era sessió de Cinemanista, 
 
Es projectarà  la pel·licula "La ponyo al penyasegat" 
(Dirigida per Hayao Miyazaki) i el curt "Out of Sight"  
Aquesta activitat forma part de les activitats de la universitat del temps lliure, no oblideu el 
passaport!  

BIBLIOTECA OBERTA 

Tots els dimarts de 16:30h a 17:30h, la biblioteca de l’escola obre les seves portes per gaudir d’una 
estona de contes i lectura en família.  

  

 

Ferran Junoy,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. 
vacances de Nadal: 
Del 23 de desembre de al 7 de 
gener. 
vacances de Setmana Santa. 
Del 24 de març al 2 d’abril 
acaben les classes: 
22 de juny 
Festes de lliure disposició:  
7 de desembre, 12 de febrer i 30 
d’abril. 

 

http://meseducacio.org/agenda-setmanal/
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VOLUNTARIAT 

Demanem la vostra col·laboració per ser voluntaris en activitats 
amb l’alumnat. Generalment us demanem que us oferiu com a 
voluntaris de l’escola i això vol dir que no ho sereu de la classe del 
vostre fill/a, per tal que el col·lectiu es benefici de l’acció voluntària 
sense que interfereixin les relacions familiars.  

En principi necessitem voluntaris per a grups interactius i per 
acompanyants a piscina. 

Els horaris són: 
Grups interactius: qualsevol tarda de 15h a 16:30h i dimarts i 
dijous d’11:30h a 12:30h 
Si teniu disponibilitat en alguna d’aquestes hores i us ve de gust, 
envieu-nos un correu a l’escola (escola@escolalamaquinista.cat) 

ACTIVITATS I SORTIDES 

P3, P4 i P5: Sortida de tardor a Arenys de Munt el proper 9 de 
novembre. Es tracta d’una sortida de tot el dia i el desplaçament 
es farà en autocar. El servei de menjador prepara els pic-nics per 
l’alumnat que n’és usuari.  
 
P5: 6 de novembre. Visita al Conreu Sereny (Sta. Coloma). El 
desplaçament es farà en autocar i serà una sortida de tot el dia. 
 
El 16 de novembre l’alumnat de 3r anirà a l’auditori de Sant Cugat 
a gaudir de l’òpera “Alegro Vivace”. El desplaçament es farà en 
autocar i es preveu arribar a l’escola al voltant de les 13h  
 

  El proper 30 de novembre l’alumnat de P5 gaudirà de l’audició   
 “trencadís de cançons” al  Palau de la Música. El desplaçament es 
  farà en autocar. 
 

TERTÚLIA:   Adaptar-nos als canvis 

   Dijous 16 de novembre de 16h a 17:30h a l'aula d'anglès infantil. 
 

Començar l'escola, canviar de casa, adaptar-se al que és 
desconegut, no sempre és faci. Què fem amb el neguit que això 
els genera i com podem ajudar a que els nostres fills i filles es 
sentin segurs? 
Si voleu compartir la vostra experiència amb altres pares i mares 
us esperem. 
 

Conduïda per Anna Maria Serra (Psicopedagoga) 
 
Si necessiteu ludoteca envieu un correu amb el nom del nen i la 
classe on va a:families@escolalamaquinista.cat  
 

FESTA DEL JOANOT 

La colla de tabals de l’escola fa una crida per acompanyar ela 
nostres gegants a la Mega Festa del Joanot, on hi seran presents 
totes les escoles del barri, per celebrar el gegant més antic del de 
St. Andreu. Balls, tambors, rua, festa i animació per tota la família 
(pares, mares, nens i nenes). Us hi esperem el proper Diumenge 
12 de Novembre a la Plaça Orfila a les 10.00 h.  

RECOLLIDA DE ROBA 

Continuem col·laborant amb la fundació GLORR que tenen com 
objectiu que la situació econòmica que pateixen les famílies no 
repercuteixi negativament en el desenvolupament educatiu 
integral dels nostres menors. 

Per això demanen aportar tot tipus de productes tèxtils (roba, 
calçat, mantes, etc...) que tingueu a casa i ja no feu servir, portant-
los al vostre centre educatiu a les bosses que trobareu al mateix. 

Com que l’espai del que disposem a l’escola és limitat, us 
demanem que si voleu col·laborar, porteu les bosses el dia 7 de 
novembre.  

CONCERTS D’HIVERN 

Ja tenim dates pels concerts d’hivern i us les compartim per si us 
podeu organitzar per venir. 

14 de setembre: Activitat musical amb l’alumnat de P3 
15 de desembre: Concert de C.S. (5è i 6è) 
18 de desembre: Concert de Nadal: P4 i P5 
19 de desembre: Concert de C.M. (3r i 4t) 
20 de desembre: Concert de C.I. (1r i 2n) 
 
Tots els concerts començaran a  les 15:30h i es faran al gimnàs 
de l’escola.  
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