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No estic acceptant les coses que no puc canviar, estic
canviant les coses que no puc acceptar.
Angela Davis
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Arriba el final de curs. Ens acomiadem de la colla de 6è, i d’aquelles persones que no us
incorporareu el proper curs. Sabeu que a l’escola sempre trobareu la porta oberta. Us desitgem
el millor!
Aquest també és un curs de traspàs en la gestió per part de l’Anna i la Maria José d’un projecte
educatiu que es va iniciar fa 12 anys, però del que seguiran formant part com a mestres. El nou
equip que assumirà la gestió, el Raúl, la Mariajo, l’Esther i la Tania tenen molta sort en comptar
amb una comunitat educativa tan compromesa.
Gràcies a tothom per fer més fàcil i agradable el dia a dia, per aportar qualitat al projecte i fer-ho
des del compromís.

CASAL D’ESTIU

Seguirem en contacte amb vosaltres durant l’estiu, a mesura que es perfili l’organització
del proper curs, atenent la normativa que ens va arribant.

BAOBAB
+EDUCACIÓ
RECORDEU

CALENDARI ESCOLAR 19-20

CALENDARI CURS 20-21
No ha sortit encara el calendari, però us podem avançar les següents dates:
Inici de les classes: 14 de setembre de 2020
Dies festius de lliure disposició: 7 de desembre, 15 de febrer i 21 de maig

BEQUES MENJADOR
Durant la propera setmana està previst que surti la convocatòria de les beques de menjador pel
curs 20-21.
Es podrà formalitzar telemàticament. Us informarem directament quan surti la convocatòria.
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inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 21 de desembre al 7 de
gener.
vacances de Setmana Santa.
Del 4 al 13 d’abril
acaben les classes:
19 de juny
Festes de lliure disposició:
2 de novembre, 24 de febrer i 29
de maig.

CASAL D’ESTIU A L’ESCOLA

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:... / continuar
5. Concepte: nom de l’alumne/a material
Els pagaments previstos per aquest curs seran:

Està a punt de començar el casal d’estiu. Si us hi voleu inscriure ho
heu de fer una setmana per endavant de la que en vulgueu fer ús.
http://www.meseducacio.coop/2020/04/25/casal-destiu-vint-milllegues-de-viatge-submari-a-la-maquinista/
Guiats pel Capità Nemo i acompanyats per un equip de monitors i
monitores de l'escola, us convidem a participar en el casal d’aquest
estiu 2020 de la mà de la cooperativa +Educació.
Podeu fer la preinscripció online:
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/estiu/090451CAS
01#
Contacteu per mail, telèfon o web: 671.22.52.64 // 693.72.48.16
Mail: casalmaquinista@meseducacio.coop

Material i sortides: (entre juliol i el setembre)

BAOBAB (casals urbans d’agost)

P3 i alumnat nou al centre: 215€
De P4 a 6è: Com ja us vàrem explicar un cop descomptat l’import
del període de confinament, la quota serà de 162€
Les colònies aquest curs es realitzaran a partir del segon trimestre
i per tant encara no cal fer cap pagament per aquest concepte.
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. Les inscripcions es faran al
setembre.
Acollida: (a partir de les 7:45h.) 30 euros mensuals pels infants
que utilitzen el servei de manera fixa. (descompte del 10%
germans)

5 Dies horari 7.45-9.00h

Preu soci AFA
30 €/mes

5 Dies horari 8.30-9.00h
4 Dies
3 Dies
2 Dies
1 Dia esporàdic

17 €/mes
25 €/mes
18 €/mes
12 €/mes
3 € / 5 € (no soci)

Ludoteca: (de 16:30 a 17:30h.) 30 euros mensuals pels infants que
utilitzen el servei de manera fixa.
L’organització concreta d’aquests serveis s’adaptarà a les mesures
sanitàries i us anirem informant.
Quota familiar de l’AMPA: 30 euros per família (els rebuts es
domiciliaran a través de l’AFA)
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Del 3 al 14 d’agost i del 17 al 28 d’agost, de 10.00 a 16.30 h
Els casals urbans Baobab son gratuïts
El dinar està inclòs
Estan dirigits a infants que hagin cursat des de P4 fins a 6è
de primària.
Les places són limitades i les inscripcions es realitzaran per
via telemàtica a través d’un formulari en línia
Totes les mesures de seguretat i higiene estan garantides

Les activitats del casal es faran a l’Institut Escola El Til·ler. Les
inscripcions al casal es realitzaran de manera telemàtica a partir del
2 de juny, mitjançant aquest formulari en línia. Per a dubtes o
consultes podeu enviar un correu electrònic
a casalestiu@meseducacio.coop o trucar al telèfon 693 724 816
(Horari d’atenció: de 10.00 a 12.00 h i de 16.00 a 18.00 h)

+EDUCACIÓ
Amb l'arribada de l'estiu i la calor, la Universitat en el Temps Lliure ja
pot sortir de casa! Després d'uns mesos tancats fent activitats
confinades, us fem saber que la Universitat en el Temps lliure ja
estem escalfant motors per fer-vos arribar, tan aviat com sigui
possible, un nou cartell replet d'activitats presencials a
biblioteques, centres cívics...
Seguiu-nos a les nostres xarxes socials (@meseducaciosa) i
estigueu atents i atentes que aviat publicarem tota la informació
necessària per viure un estiu replet d'activitats màgiques, divertides,
sorprenents i plenes de nous aprenentatges!
Important: recordeu treure-li la pols al passaport de la
Universitat del Temps Lliure! Sempre que feu una activitat, és
important portar-lo amb vosaltres perquè així us podran segellar el
passaport assegurant que heu participat de l'activitat!
Ah! I Recordeu també: la festa de graduació que s'havia de fer al
maig s'ha posposat al divendres 30 d'octubre al Centre Cívic

Baró de Viver! El grup Xiula ens ha xivat que ja està nerviós per
trobar-nos plegades aquell dia!

RECORDEU
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
Telèfons: Si voleu trucar a l’escola podeu fer-ho al: 933118438
Twitter: Ens podeu seguir a @EscMaquinsta
Correus: Espai migdia: espaimigdia@escolalamaquinista.cat
Escola: escola@escolalamaquinista.cat
AFA: afa@escolalamaquinista.cat
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