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º 

maig 2018 
 

Escola La Maquinista 

 

 

El descobriment és la capacitat de ser sorprès per les coses 

simples. 

Noam Chomsky                                                                          
 

6a FIRA DEL COMERÇ 

L’alumnat, a partir de P4, està treballant en la constitució de les seves cooperatives i els productes que 
volen comercialitzar.  

La fira, en la que es posen a la venda els diferents productes, és un dels punts culminants del projecte. El 
25 de maig a partir de les 15:30h, obrirem les portes de l’escola, per tal que amics i familiars en pugueu 

 

ELECCIONS A L’AMPA 

El 22 de maig esteu cridats a participar a les eleccions pel nou AMPA de l’escola. 
L’horari és de 8:45h a 9:30h i de 16h a 17h. 

   La vostra participació, presentant candidatures i votant ens ajuda a fer escola.  Comptem amb vosaltres! 
 
 

ACTIVITATS I SORTIDES 

P5: 11 Maig al matí. Activitat al Parc de Diagonal Mar: “El Joc perdut”. Aniran en autocar.  
P4: 15 de Maig. Sortida a l’Auditori per gaudir de l’audició “Pica so”. El desplaçament es farà en autocar.  
P4: El 25 de maig van caminant a la Biblioteca Ignasi Iglésies. 
P3: El 30 de maig van caminant a la Biblioteca Ignasi Iglésies. 
 
CM: 11 de maig al matí. Anem al teatre SAT a gaudir de l’obra Zapping (teatre en anglès) 
4t: 4 de maig al matí. Auditori, amb l’espectacle Vaivé and Brodassbross 
 
5è: 22 maig a les 17’45 . Activitat a l’Auditori per participar a la Cantània   
6è: 30 de maig. Mostra d’audiovisuals.

   

 

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 2017 
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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JORNADA INTENSIVA JUNY I ESPAI MIGDIA 

Us recordem que del 5 al 22 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 
 

TASTET D’EXTRAESCOLARS 

El dissabte 26 de maig de 10 a 14 ens trobem a l'escola per fer un matí 
d'extraescolars solidari. Podreu veure i tastar quines activitats tindrem 
l'any vinent. A més a més, juntament amb la comissió de solidaritat hem 
pensat que seria una bona ocasió per ser solidaris i col.laborar amb el 
banc de sang i banc d'aliments . 
Famílies! Veniu a esmorzar amb la comissió de salut, tastar amb 
extraescolars i ser solidaries, us esperem a totes!!!!!!  
Properament rebreu més informació. 
Reserveu la data!!!!!! 

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.  
Molt aviat ens graduarem! Us mantindrem informades. 
 
 

TERTÚLIA 
 

EL SORPRENENT PROPÒSIT DE LA RÀBIA 
Pots sentir-la perfectament i sense poder-ho evitar veure com et va 
inundant. El cos es tensa, la cara envermelleix i el cor s’accelera. 
Mentre el cap s’omple de judicis ja estàs a punt de dir o fer alguna cosa 
que segurament empitjorarà la situació. 
Què en fem? On la posem? La suprimim? La descarreguem? Què és 
millor fer? Com actuar davant la ràbia entre germans? Què et diu la teva 
ràbia?  i la del teu fill o filla? Encara que la gestionem, quin és el 
veritable propòsit de la ràbia? 

Conduïda per Anna Maria Serra, psicopedagoga i psicoterapeuta 
sistèmica. (www.kreixbcn.com). 
 
Dijous 24 de maig de 16 a 17:30 a l’aula d’angles d’educació infantil. 

Per apuntar-vos envieu un correu 
a families@escolalamaquinista.cat i si necessiteu ludoteca pels 
vostres fills, indiqueu el nom, curs i temps que necessiteu. 
 

ENS VISITEN 
 
Durant l’abril hem tingut mestres residents d’altres centres que han 
fet estada a la nostra escola en el marc del projecte Escola Nova 21. 
Han agrait l’obertura de la comunitat per compartir. 
 
Durant aquest més també hem rebut la visita d’estudiants del grau de 
mestre de l’UB 
 
El proper 17 de maig més tornem a obrir les portes a mestres 
insteressants en el nostre projecte.  
 
El 15 de maig hi haurà una trobada amb l’AFA de l’Escola Costa i 
Llobera a la nostra escola, per tal de compartir experiències de 
funcionament d’Ampas i com a comunitat educativa.  
 
 

COMISSIÓ NATURA 

La comissió organitza l’inflable “saltem per recilar” que estarà a 
l’escola durant els dies 23 i 24 de maig. 

Es farà una exposició fotogràfica el 25 de maig, coincidint amb la Fira. 

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 11 de maig.  

PROPOSTA DE JORNADA CONTINUADA 
 
Agraïm la participació a la comunitat educativa a l’assemblea i durant 
la jornada de consulta sobre la proposta de canvi horari. 

Seguint la normativa, la decisió de plantejar la demanda al Consorci 
l'ha d'assumir el Consell Escolar, que informarà puntualment de la 
decisió presa a la comunitat educativa,  i en última instància correspon 
al Consorci decidir-ne l'aplicació. 

 

http://meseducacio.org/agenda-setmanal/
http://www.kreixbcn.com/
mailto:families@escolalamaquinista.cat
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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 

 

 


