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 Desembre 2017 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“L’educació ha de capacitar els infants i adolescents per 

portar vides amb sentit i dignitat, i preparar-los per a la 

responsabilitat de l’home/dona lliure; i que, per a això, ha 

d’incloure desenvolupar el pensament crític i el debat 

independent per conviure democràticament en diversitat.”  

                                                                            UNESCO  
 

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU 

Recordeu que aquest any també participarem a la cercavila de les festes de Sant Andreu, el dia 3 
de desembre. Enguany ens disfressarem de maó, com a forma subtil de reivindicació. 
La venda de les disfresses per la rua es farà: 
Dilluns 27 a les 9.00h i a les 16.20h 
Dimarts 28 a les 9.00h i a les 16.20h 
Dijous 30 a les 9.00h 
Divendres 1 a les 9.00h i a les 16.20h 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

A l’enllaç: http://meseducacio.org/agenda-setmanal/ trobareu les activitats setmanals i a 
http://meseducacio.org/calendari-2/  les activitats mensuals amb les que podeu viatjar amb el 
passaport de la Universitat del temps lliure. 
Si no teniu el passaport podeu demanar-lo a la mestra del vostre fill/a 
 
Gaudiu de les propostes i no us oblideu del 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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FIRA SOLIDÀRIA 

El proper 12 de desembre a les 17h al Gimnàs, celebrem la fira 
solidària en el marc del projecte +educació.  
L’objectiu és donar una segona vida a roba i objectes que ja no 
fem servir. Tot es posarà a la venda a preus simbòlics i diners es 
destinaran a la marató de TV3. 
Podeu col·laborar portant: a l’escola el dia 11 de desembre roba 
d’adults, roba d’infants, articles per nadons, joguines i contes o 
llibres en bon estat.  
Us esperem també el dia de la fira. Porteu el passaport perquè la 
vostra assistència es segellarà.  
 

ACTIVITATS I SORTIDES 

3r i 4t: 1 de desembre. Centre cívic del Baró de Viver: Espectacle 
Somnis de sorra. 
5 de desembre. L’alumnat de P4 i P5 anirà a l’envelat de festa 
major a ballar una estona. L’alumnat de P3 ballaran a l’espai Bota 
de la Fabra i Coats. 

   18 I 19 de desembre. L’alumnat de C.I. anirà a cantar a la    
   residència de gent gran del Bon Pastor. 
 
   

TALLER DE CONTES 

Divendres, 1 de desembre a la sala Ateneu de l’escola podreu 
tornar a gaudir d’un taller de contes amb la comissió de la 
biblioteca.  
Aquest cop el títol és: Contes de l’univers. 
Porteu el vostre passaport del +educació per posar-hi el segell. 

CONCERTS D’HIVERN 

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

14 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P3 
15 de desembre: Concert de C.S. (5è i 6è) 
18 de desembre: Concert 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.  

NIT MÀGICA 

Perquè el tió pugui cagar regals ben especials us convoquem 
d’amagat a la nit màgica el 14 de desembre a partir de les 20h. 
Tots junts prepararem els regals que han dissenyat les mares 
delegades i els embolicarem ben bonics.  
Cadascú pot portar alguna cosa de menjar o beure per compartir.  
És una estona molt agradable i productiva. No us la perdeu!  

ESPAI MIGDIA 

Amb el rebut de gener, es faran efectius els descomptes dels 
menús de l’alumnat fix que ha faltat 5 o més dies consecutius 
durant el primer trimestre. 

22 DE DESEMBRE 

El dia 22 de desembre, darrer dia del trimestre, les classes 
acabaran a les 13h i l’espai migdia a les 15:30h 

JOGUINES DE NADAL 

L’alumnat de parvulari i cicle inicial poden portar una joguina per 
compartir amb els companys i companyes el dia 8 de gener. 
Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i que sigui 
una joguina prou resistent.   

 

 

 
 
 
 
 


