Desembre 2018

Escola La Maquinista
Fernado Pessoa, 8-12 08030 - Barcelona.
escola@escolalamaquinista.cat

INDEX
UNIVERSITAT +EDUCACIÓ
LA NOSTRA ESCOLA

Fes les coses difícils mentre encara són fàcils i les grans
coses mentre són petites.
Lao Tzu
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NIT MÀGICA
ACTIVITATS I SORTIDES

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE
Ja està operatiu el nou web del +EDUCACIÓ. El trobareu a http://meseducacio.org
Destaquem el calendari d'activitats de la universitat del temps lliure, on es poden cercar segons
diferents criteris: http://meseducacio.org/events/l
Gaudiu de les activitats i demaneu el passaport a l’escola si no el teniu.

CONCERTS D’HIVERN
TERTÚLIA
ENS VISITEN

LA NOSTRA ESCOLA

ESPAI MIGDIA

Com ja sabeu al nou edifici de l’escola els passadissos són un espai de treball i aprenentatge.
Estem treballant amb els infants la importància de respectar el material i les persones que trobem
en aquests espais.
L’escola promou espais pel treball en comunitat i es freqüent veure famílies reunides al centre en
horari no lectiu, per això pensem que aquest treball de respecte que estem fent amb els infants ha
d’anar acompanyat del de les famílies i us demanem que reforceu aquest objectiu.

21 DE DESEMBRE

MARATÓ SOLIDÀRIA
La Comissió de Solidaritat us convida el proper 16 de desembre de 9h a 14h a la Plaça Orfila per
compartir una estona de màgia i ajudar a recollir fons a la marató de TV3.
Si passeu per la Plaça Orfila el dia de la Marató, no us oblideu de portar el passaport de
+educació perquè la comissió de solidaritat segellarà la vostra estada.

NIT MÀGICA
Perquè el tió pugui cagar regals ben especials us convoquem d’amagat a la nit màgica el 13 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!
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JOGUINES DE NADAL
TELÈFONS
CALENDARI ESCOLAR

inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 22 de desembre de al 7 de
gener.
vacances de Setmana Santa.
Del 13 al 22 d’abril
acaben les classes:
21 de juny
Festes de lliure disposició:
2 de novembre, 7 de desembre i
4 de març.

ACTIVITATS I SORTIDES

ESPAI MIGDIA

P3: 5 de desembre. Espai Bota. Balls de festa Major.
P4 i P5: 5 de desembre. Envelat de festa major (davant de la
biblioteca Ignasi Iglésias) Balls de festa major
P5: 11 de desembre visita de l’oncle Buscall
C.I.: 17 i 18 de desembre. L’alumnat de C.I. anirà a cantar a la
residència de gent gran del Bon Pastor.
6è A: 12 de desembre. Residència de la gent gran del Bon Pastor.
6è B: 11 de desembre. Anem al Museu Blau, per continuar
aprenent com evolucionem els éssers vius.

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.

CONCERTS D’HIVERN
Recordeu les dates dels concerts d’hivern:
14 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P3
17 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P4 i P5
18 de desembre: Concert cicle inicial (1r i 2n)
19 de desembre: Concert de cicle mitjà (3r i 4t)
20 de desembre: Concert de cicle superior (5è i 6è)
Tots els concerts començaran a les 15:30h i es faran al gimnàs
de l’escola. Esteu convidats i serà un bon moment per desitjar-nos
bones festes.

XERRADES
Comissió Coeducació: Xerrada sobre joguines, dimarts 4 a les
16:45h.Cal inscripció prèvia acoeducacio@escolalamaquinista.cat,
indicant si necessiteu servei de ludoteca (1€/h socis Ampa, 4€/h
no socis)
Comissió famílies: Xerrada sobre l'abús sexual, dimarts 11 de
desembre
a
les
17:30h. Cal
inscripció
prèvia
a families@escolalamaquinista.cat, indicant si necessiteu servei
de ludoteca (1€/h socis Ampa, 4€/h no socis).

ENS VISITEN
El 12 de desembre ens visiten professionals de la Fundación
Sergio Alonso, que té com a finalitat principal impulsar accions per
a la innovació i la qualitat educativa a les Illes Canàries.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Gràcies per la vostra participació i molt especialment a les
persones que heu presentat la vostra candidatura.
Les persones elegides per representar al sector famílies en el
Consell escolar del centre són:
Meritxell Narro, Núria Ramon i Maria Huerta.

21 DE DESEMBRE
El dia 21 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

TELÈFONS
Si voleu trucar a l’escola podeu fer-ho al: 933118438 i si voleu
contactar amb l’espai migdia, el telèfon és el 667450370

RECORDEM
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 racons, grups interactius i
per acompanyants a piscina.
Els horaris són:
Acompanyants a piscina: divendres de 9h a 11h
Grups interactius: qualsevol tarda de 15h a 16:30h i alguns matins
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)
Atenció a les famílies
A la reunió d’aula les mestres us informaran de l’hora d’atenció.
És convenient fer una nota a l’agenda de l’alumne per concertar
l’entrevista. D’altra banda els tutors us citaran per a una entrevista
al llarg del curs.
Direcció i secretària:
Dimecres i divendres de 9h a 12:30h, dilluns i dimarts de 15h a
16:30h. Preguem que respecteu aquest horaris per no entorpir les
activitats lectives.
Recollida de taps
Ens adherim a la campanya de recollida de taps de plàstic per a
l'Associació Catalana de Fibrosi Quística.
Hi ha una capsa a l'entrada de l'escola per a fer la recollida.
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Moltes gràcies per la col·laboració
http://www.fibrosiquistica.org/ca/noticies/taps-de-plastic

euros). Totes les altres formes de cobrament han de ser
excepcionals i pactades amb la coordinadora de menjador.

Tots els dimecres 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.

Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius
de menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut de
gener i de juny.

Hi haurà activitat de conta contes per dinamitzar. Aquesta activitat
forma part de les activitats de la universitat del temps lliure, no
oblideu el passaport!

En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes
poden fer ús de manera gratuïta de l’ampliació horària del servei
durant la jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres
setmanes de juny).

SERVEIS
Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants
que utilitzen el servei de manera fixa.
Ludoteca: (de 16:30h a 17:30h) 32 euros mensuals pels infants
que utilitzen el servei de manera fixa.
Espai migdia: Inscripcions online: https://cet10.com/espai-migdiamenjadors-lleure/
Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es domiciliaran. Els
rebuts domiciliats es passaran el dia 5 de cada més a excepció
del setembre, que es passarà el dia 20. A partir de desembre
veureu el rebut desglossat per adaptar-nos a la normativa.
Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a
mínim 3 dies fixes no intercanviables: Usuaris de 5 dies
setmanals: 116 euros Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros
Usuaris de 3 dies setmanals: 70 euros
Per tal de cobrar una quota fixa les persones que s’incorporin o
causin baixa durant el curs, se’ls aplicarà la compensació per
regular el preu. En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de
ser excepcionals.
El dia 5 de cada mes, a excepció de setembre (que es farà al
voltant del 20), es farà el càrrec per domiciliació bancària. En cas
de retorn del rebut, es carregaran les despeses de gestió (3
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Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la
coordinadora i abonant la quantitat de 7,5 euros diaris. També
tenen la possibilitat d’adquirir un abonament de 10 dies al preu de
70 euros. En tots els casos és important avisar la coordinadora
abans de les 9:30h del dia que es precisa el servei.
Tots els canvis, avisos o reclamacions s’han de notificar per escrit
a la Chantal, coordinadora del menjador que atendrà de dilluns a
divendres de 9h a 9:30h.
Web. A la WEB del centre: http://www.escolalamaquinista.cat,
podreu trobar informacions importants, així com el full informatiu
de cada mes i el menú de menjador

