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 Octubre 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  
 

TOT RODA! 

Passats els primers dies, nenes i nens, mestres i famílies ja ens hem anat coneixent i descobrint 
les novetats d’aquest curs. Gràcies a tothom per fer-ho fàcil! 

 
Us recordem que la reunió de P3 es farà el 26 d’octubre a les 17h: 
 
La reunió de l’espai migdia es realitzarà el proper 27 d’octubre al menjador de l’escola. 
  
Com ja sabeu les reunions que fem estan dirigides als adults i us demanem que vingueu sense els 
nens i nenes.  
Hi haurà una aula habilitada pel servei de ludoteca dels nens i nenes que ho precisin. 
El preu del servei és de 4 euros, L’AMPA subvenciona parcialment aquest cost, de manera que 
cada família que en faci ús ha d’abonar 1 euro, directament als monitors. És necessari estar apuntat 
prèviament per fer ús d’aquest servei enviant un correu a l’AMPA o bé apuntant-vos a les graelles 
que penjarem a l’escola quan s’apropi la data. 
 
 
 
 

BIBLIOTECA OBERTA 

A partir del dia 10 d’octubre, tots els dimarts de 16:30h a 17:30h, la biblioteca de l’escola tornarà a 
obrir 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. 
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+ EDUCACIÓ. UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Com sabeu aquest és un projecte que compartim algunes escoles 
bressol, d’infantil i primària i centres de secundaria del districte.  

Proper plenari 

Tenim el plaer de convidar-vos al 11è plenari del projecte 
+educació, que tindrà lloc el proper 24 d’octubre a les 17h., a 
l’escola El Molí de Finestrelles (antiga Pere Nolasc)  
Pensem que plantejar objectius comuns amb tota la comunitat, fer-
los visibles i trobar maneres d'implicar-nos en el seu assoliment, 
és una manera de generar una força col·lectiva per anar més lluny 
tots junts. 
Durant el plenari es presentarà el catàleg de la universitat del 
temps lliure i serà el tret de sortida d’enguany.  

Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència i participació. 

Per tal d'organitzar-nos ens aniria bé que confirméssiu la vostra 
assistència. Podeu fer-ho retornant la butlleta que trobareu al final 
d’aquest full informatiu. 

Comissió impulsora del projecte + Educació 

(Escola Bressol Quatre Torres i El Caminet del Besòs, Escoles Baró de Viver, El 
molí de Finestrelles i La Maquinista, Institut-escola El Til·ler, Institut Doctor 
Puigvert, Escola L’Esperança, professorat de la UAB i UB i Associació APIP-
ACAM). 

VOLUNTARIAT 

Com cada curs comencem a demanar-vos 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: 
Acompanyants a piscina: divendres de 9h a 11h i de 10:30h  a 
12:30h. 
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 

Colònies de C.I.: 4,5 i 6 d’octubre 
Colònies de C.M.:4,5 i 6 d’octubre 
Camp d’aprenentatge de Juneda per l’alumnat de 5è: 9,10 i 11 
d’octubre. 

Teatre SAT. Alumnat de C.I. “Per un instant”: 11 d’octubre. El 
desplaçament es farà a peu. 
Premi Ensenyament 2017 (Fundació Cercle d’Economia). El premi 
rebut ens permetrà anar durant aquest curs a fer activitats al 
CosmoCaixa de manera gratuïta amb tot l’alumnat.   
Aquest més serà l’alumnat de 3r que el 20 d’octubre realitzarà 
l’activitat d’Estratègies dels éssers vius. El desplaçament es farà 
en autocar. 

PISCINA  

L’activitat de piscina en horari escolar s’iniciarà a l’octubre per a 
l’alumnat de 1r de cicle inicial.  
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PLENARI +EDUCACIÓ 
 
 

Si teniu previst participar en la jornada, retorneu aquest full: 

 

Família 

Nombre de participants 

Adults 

Infants 

En el cas de deixar als infants a l’esplai amb els monitors, cal omplir l’autorització: 

Jo, com mare, pare, de                                                                     

autoritzo al meu fill/a, a participar en l’esplai organitzat  a l’Escola Molí de Finestrelles a la jornada de treball 

del proper 24 d’octubre. 

Signatura del pare, mare o tutor: 

 


