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juny 2018 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“L'educador és un creador de circumstàncies”  

                                                                          F. Deligny                                                                               

 

 

BON ESTIU  

Arriba el final de curs. N’hem passat un altre, i acomiadem la segona promoció que ja marxa cap a 
l’institut, tot i que a l’escola sempre trobaran la porta oberta. Els desitgem el millor! Gràcies a tots 
per fer més fàcil i agradable el dia a dia, gràcies a tots per aportar qualitat i fer-ho des del 
compromís.   
Us desitgem un molt bon estiu, tot i que tindrem oportunitat d’acomiadar-nos i desitjar-nos-ho a la 
revetlla del dia 22. 
Ens retrobarem el dia 12 de setembre a l’escola provisional del Carrer Fernando Pessoa.  

INFORMES FI DE CURS 

Els nens i nenes portaran els informes de fi de curs. En cas que vulgueu comentar alguna cosa amb 
la mestra o el mestre dels vostres fills/es, podeu venir el 27 de juny durant el matí. Les mestres de 
6è us podran atendre només el dia 25 de 9h a les 12h. Per tal de poder-vos atendre sense fer-vos 
esperar, us recomanem que concerteu l’entrevista.  

CALENDARI CURS 18-19 

12 de setembre:  inici de les classes  

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal. 
Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa. 
21 de juny de 2019: acaben les classes. 
2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març: dies festius de lliure disposició 

BECA CARLES CAPDEVILA 

És una satisfacció compartir amb tota la comunitat educativa el reconeixement del projecte 

+educació. Aquest premi obre moltes oportunitats per enfortir el projecte amb més i millors 

oportunitats per a tothom 

 

Ferran Junoy,1 08030 - Barcelona.  

Tel: 933 118 438  

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 2017 al 
7 de gener de 2018 
vacances de Setmana Santa. 
Del 24 de març al 2 d’abril de 
2018 
acaben les classes: 
22 de juny de 2018 
Festes de lliure disposició:  
7 de desembre, 12 de febrer, 30 
d’abril. 
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PAGAMENTS 

Els pagaments es faran a través de ”La Caixa” podeu fer l’ingrés  des 
de qualsevol caixer de “La Caixa” i amb tarja de la caixa o de 
qualsevol altra entitat. Ho podeu fer a partir del 15 de juliol. 
Passos a seguir: 
1. Un cop introduïda la tarja heu d’optar per “altres opcions“ 
2. Aleshores trieu l’opció pagaments/ pagaments sense codi de 
barres/ col·legis i matrícula. 
3. Ara us demanaran el codi de l’entitat: 0145988/ Continuar 
4. Import:  215 euros/ continuar 
5. Concepte: nom de l’alumne/a material 
Els pagaments previstos per aquest curs  seran:   
Material i sortides: 215 euros (entre el juny i el setembre)   
Alumnat de primària: 130 euros en concepte de les colònies, que 
es realitzaran el primer trimestre del curs. En el cas de l’alumnat de 
primària, sempre que us sigui possible, us demanem que feu un únic 
pagament de materials sortides i colònies: 215+130= 345  
Menjador: Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es 
domiciliaran des de l’escola. Els usuaris eventuals podeu comprar 
tiquets a la coordinadora de menjador  
El preu diari pels eventuals surt  al preu de  7,5 euros diaris. També 
es poden comprar abonaments de 10 dies a 70 euros i fer-ne ús 
quan us convingui. 

Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants que 
utilitzen el servei de manera  fixa.  
Ludoteca: (de 16:30 a 17:30h.) 32 euros mensuals pels infants que 
utilitzen el servei de manera  fixa. 
Quota familiar de l’AMPA:  30 euros.  
 

MATERIAL RETORNABLE 

Juntament amb els treballs en format paper que han realitzat els 
vostres fills i filles, trobareu una memòria USB  amb un recull 
d’activitats i treballs digitalitzats.  
Heu de descarregar el llapis de memòria en el vostre ordinador i 
retornar-lo, juntament amb la bossa blava,  en iniciar el curs per tal 
de poder-ho reutilitzar. 
Si el llapis de memòria o la bossa es perden els podeu adquirir a 
secretaria pagant el seu cost o portar un altre, encara que sigui 
diferent, ja que sinó no us podrem passar les activitats amb imatges 
que anem fent. 
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