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Desembre 2020 

 

Escola La Maquinista 

 
 

 

“Educar és aprendre a viure junts, i junts aprendre a viure”.  

Marina Garcés 
 

ESTEM AMB VOSALTRES 

Aquest darrer mes no ha estat pas fàcil, hem hagut de confinar bastants grups i un nombre important de 
persones de la nostra comunitat, tant famílies com docents, s’han vist afectades per l’embat de la segona 
onada de la pandèmia. El nostre cor i la nostra solidaritat estan amb totes elles i volem fer servir aquest 
altaveu per manifestar-ho i enviar tota la nostra energia.  

Malauradament, hem d’informar de la pèrdua a causa de la COVID-19 del “Sheriff”, que va tenir lloc durant 
el mes de setembre. Ell ha estat el nostre referent de l’escola senegalesa situada a Djcoye Banga, en la 
construcció de la qual, hem estat col·laborant amb la nostra fira anual de comerç solidari. Podeu copsar la 
dimensió de la seva figura, que va més enllà de la relació amb la nostra escola en aquest article: “Sheriffo 
Jarju, in memoriam”. Fem extensió del nostre afecte a la família. Fins aviat Sheriffo, que la terra et sigui 
lleu. 

Tanquem, doncs, un any difícil per tothom, i obrim les portes a un de nou, pel qual mantenim la il·lusió per 
seguir fent escola de manera conjunta, plenament intacta. 

L’equip directiu.  

ESTAT DE LES OBRES 

Està previst que en aquest mes finalitzi la construcció de l’edifici de la nostra escola definitiva. Durant 
aquests últims mesos, a través de la comissió d’obres, ens hem estat coordinant amb Consorci i 
Constructora per fer el seguiment oportú d’aquest procés.  
Hem engegat també un debat monogràfic amb els mateixos estaments, per elaborar un disseny de pati 
que s’ajusti al nostre projecte educatiu. Encara estem treballant aquest tema, i la seva implementació 
efectiva, la seva construcció, anirà més enllà en el temps de la finalització de la construcció de l’edifici. 
Paral·lelament, hem iniciat coordinació també amb el Districte de Sant Andreu per abordar la temàtica 
referent a l’adequació dels terrenys adjacents a l’edifici. Ara com ara, encara no tenim coneixement de la 
seva planificació. Esperem poder esclarir aquest tema tan aviat com es pugui i seguim treballant per tal 
que l’actuació de construcció que se’n derivi vagi tan ràpida com sigui possible i s’ajusti a les necessitats 
de l’escola amb la mirada posada també en el benefici de la comunitat. 
 
 

 

Fernando Pessoa, 8-12, (08030) - 
Barcelona.  
Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  
escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  
inici de les classes: 
14 de setembre de 2020 
vacances de Nadal: 
Del 22 de desembre de 2020 
al 7 de gener de 2021 
vacances de Setmana Santa. 
Del 27 de març al 5 d’abril 
de 2021 
acaben les classes: 
22 de juny de 2021 
Festes de lliure disposició:  
7 de desembre, 15 de febrer 
i 21 de maig.  
 

 

 



   

Página 2 de 3   
   
 

 

SORTIDES 

1 desembre, 1r A i B + 3rA taller de construcció de cases, amb 
col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes. Es farà a l’escola. 

2 de desembre, 5èD aniran al Museu d’Història de Catalunya. 

11 de desembre, P3 faran un taller de contes i percussió dins l’escola. 

17 de desembre P4 A i B, faran un taller de Kapla a l’escola. 

18 de desembre P5 A, B i C, faran un taller de Kapla a l’escola 

EXTRAESCOLARS 

Es reprèn l’activitat, ajustant l’oferta als nous condicionants 
normatius. A mesura que s’avanci en la desescalada es preveu poder 
ampliar l’oferta. 
Al bloc d’extraescolars podreu trobar informació més actualitzada: 

FINAL DE TRIMESTRE 

Acabem el trimestre el dia 21 de desembre. Aquell dia està previst 
que l’horari sigui de jornada intensiva, per tant, aquells infants que no 
es quedin a dinar podreu recollir-los a les 13h, i l’espai migdia acabarà 
a les 15:30h.  
Tot l’alumnat, i com a novetat, també tot infantil, portaran l’informe de 
final de trimestre. 
La sortida serà esglaonada, utilitzant els accessos habituals 
establerts per cada grup. Es manté igualment el sistema de recollida 
de germans/es. 
 
Infantil: P3 a les 15:30h, P4 i P5 a les 15:20h 
Cicle Inicial: sortirà a les 15:20h 
Cicle mitjà: sortiran a les 15:30h. 
Cicle superior: sortiran a les 15:40 
 
8 de gener: aquest dia l’alumnat d’infantil i cicle inicial podran portar 
un joguina per compartir de casa, recordeu que cal posar-hi el nom. 
 
Com ja sabeu hem d’anar adaptant les activitats que habitualment 
hem fet als condicionants propis del moment. En aquest mes de 
desembre us hem d’explicar: 
 
Concerts d’hivern: no es podran fer de manera presencial. Els 
diferents cicles han acordat com fer l’adaptació en cada cas. Des de 
l’escola us enviarem una presentació conjunta amb totes les 
produccions en format vídeo el dia 18 de desembre. 
Nit màgica: aquest any no es podrà fer. El tió s’encarregarà de cagar 
regals per tot l’alumnat d’infantil. 
 
 
 
 
 

 
TEIXIM L’ESCOLA 

 
Compartim amb vosaltres un tastet dels projectes que a tots els grups 
de l’escola es van teixint individualment i que, finalment, configurem 
aquest teixit d’escola.  
Veureu propostes i accents molt diferents en cada grup, entre d'altres 
segurament veureu connexions, al cap i a la fi tenim un mapa de la 
nostra diversitat com escola.  
És interessant veure com els coneixements s’articulen i 
interconnecten dins les diferents propostes d’aprenentatge 
globalitzat. Per poder accedir al document virtual feu clica al següent 
enllaç: 

https://view.genial.ly/5fb59f7aae97be0d91407bbb 
 
RECORDATORI SOBRE PAGAMENTS  

 Material socialitzat i sortides  

Els pagaments es fan a través de “La Caixa” i podeu fer l’ingrés des 
de qualsevol dels seus caixers i amb tarja de la caixa o de qualsevol 
altra entitat.  

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: 162 euros o el que correspongui/ continuar  

5. Concepte: És molt important que aquí feu constar el curs+nom+1r 
cognom de l’alumne/ i material (exemple: P4 Laura Pérez-material)  

P3 i alumnat nou d’aquest curs: 215 € de material i sortides 

De P4 a 6è: fet el descompte de material fungible i sortides del 
tercer trimestre, són 162 euros de material i sortides,  

Recordeu que aquest curs el pagament de colònies es farà més 
endavant.  

Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-vos al despatx demanant cita 
prèvia o contacteu per mail/telèfon.  

També podeu fer els pagaments online, com a pagaments a tercers 
al número de compte: ES44 2100 5633 24 0200023317  

Quan feu el pagament, recordeu posar en el concepte el nom de 
l’alumne.
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