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 Març 2018 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Som allò que els pares ens van ensenyar quan no estaven 

intentant ensenyar-nos res.   
                                                                   UMBERTO ECO 
 

SETMANA DEL TEATRE 

Del 19 al 23 de març celebrarem la setman del teatre, amb activitats pels 
diferents cursos o nivells. 
Aquestes activitats estan coordinades pel grup de teatre LA MAKI.   

 

MOSTRA DE CINEMA 

Enguany l’alumnat de 6è participa a la Mostra de Produccions Audiovisuals de Sant Andreu. Aquest 
any el tema és el futur a Sant Andreu. Els nois i noies de 6è ja hi ha començat a treballar en la 
creació de 8 curts,  i dedicaran la setmana del 19 a 23 de març als tallers de creació audiovisual 
amb el suport de teleduca. 
 

CINEMANISTA 

El divendres, 2 de març, a les 16:45h al gimnàs de l’escola hi haurà una nova sessió de 
CINEMANISTA. Es projectarà "El gigante de hierro" a més del curt "En un batec". 

Aquesta activitat està inclosa dins el projecte + Educació, així que no et descuidis el carnet. 

 

TALLER DE BIBLIOTECA 

El proper 16 de març a les 17h es farà un taller de conta contes amb el tema de les emocions 

De ben segur que serà emocionant! 

 

  

 

 

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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ACTIVITATS I SORTIDES 

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 
faran la sortida l’alumnat de cicle superior. 
 
P3: El 2 Març aniran a l’Auditòri a gaudir de l’audició “Els nous 
colors del metall” . El desplaçament es farà en autocar.   
P4: El 8 març aniran a portar el pollets a l’Escola Antaviana. El 
desplaçament es farà en autobús.   
P5: El 21 Març aniran a la biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra. El 
desplaçament es farà a peu. 
4t: L’1 de març aniran al CosmoCaixa, per realitzar el taller de Vet 
aquí l’energia!. Es tracta d’una sortida de tot el dia i el 
desplaçament es farà en autocar. 
5è: El 14 de març participaran en els tallers de la setmana del 
cervell. 
5è i 6è: El 5 març  gaudiran d’una obra de teatre en anglès 
To have & have not.   
 
 

ENS VISITEN 
 
El 27 de febrer i el 3 de març tenim portes obertes per mostrar el 
projecte a les famílies. 
El 6 de març rebrem la visita de mestres i professionals interessats 
en les metodologies de treball que apliquem al centre.   
El 23 de febrer vàrem drebre la visita de la revista Hik Hasi, 
d'Euskadi, que farà un reportatge del nostre projecte educatiu. 
 

TERTULIA 
 
El dijous 22 de març de les 16 a les 17:30 a l'aula d'anglès 
d'educació infantil.   

PARLEM DE SEXE AMB ELS NENS. 
Com afrontem qualsevol pregunta i l'adaptem a cada edat? Quan 
comença l'educació sexual? Avui en dia amb tot el que els hi arriba 
i tot el que passa, com oferim un model sa? Com adonar-nos de 
quina informació necessita el nostre fill o filla? Quina és la millor 
prevenció pels abusos? 
 
 
Podeu demanar ludoteca enviant un correu 
a families@escolalamaquinista.cat 
  

PARTICIPACIÓ EN JORNADES 
 
Durant aquest més hem participat en diferents jornades 
pedagògiques: 
. Màster de millora dels ensenyaments d’infantil i primària (UVic- 
UOC). 
. Debats conscients en groc. 
. Jornades d’Educació Infantil de les Terres de l’Ebre. 

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! 
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