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 Febrer 2018 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar”   

                                                                   ERNEST RENAN 
A  

CARNAVAL, CARNAVAL... DE CIRC 

El 9 de febrer a la tarda celebrem el carnaval a l’escola. Esteu tots convidats a gaudir de la 
desfilada de comparses a les 15:30h. També esteu convidadíssims a desfilar amb els adults, que 
aquest any ens disfressarem de dones i homes bala.  
Haureu anat rebent informació de la comparsa que ha triat el vostre fill/a sota el tema del circ.  Per 
preparar la festa hem previst tallers els dies 30 de gener i 5 de febrer de 15h a 16:30h. per aquest 
tallers necessitem voluntaris/es, si us va bé, donar-nos un cop de mà, feu-nos-ho saber. 
 

PORTES OBERTES 

Hem previst fer la jornada de portes obertes el proper 3 de març a les 10h.  
També oferim una jornada en horari lectiu el dia 27 de febrer de 9:30h a 12h. Per aquest dia hi ha 
un nombre de places limitat. 
Cal trucar per reservar. 
Demanem a les famílies de l’escola que tingueu infants per matricular a P3 el proper curs, 
que ens ho feu saber per tenir-ho en compte a l’hora d’informar a les famílies noves i per tal que us 
fem arribar la documentació necessària.  

PROPERES XERRADES A L’ESCOLA 

Com cada curs l’equip de mestres proposem un parell d’activitats per compartir amb les famílies 
aspectes relacionats amb les bases filosòfiques o les pràctiques de l’escola. 
Aquest curs us proposem: 
1 de febrer: La visió sistèmica. 
10 d’abril: L’avaluació 
Les activitats es realitzaran al gimnàs de l’escola a les 17h. Si necessiteu servei de ludoteca envieu 
un correu a escola@escolalamaquinista.cat  
 

 

Ferran Junoy,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. 
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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ACTIVITATS I SORTIDES 

Premi Ensenyament 2017 (Fundació Cercle d’Economia). El premi 
rebut ens permetrà anar durant aquest curs a fer activitats al 
CosmoCaixa de manera gratuïta amb tot l’alumnat.  Aquest més 
faran la sortida l’alumnat de cicle superior. 
 
1r i 2n: 8 de febrer. Festa del pijama a l’escola l’Esperança, en el 
marc de les activitats del +educació Sortida  
6è: 8 de febrer al Palau de la música a gaudir de l’espectacle 
Músiques del món 
6è : 9 de febrer Sortida al Cosmocaixa per realitzar l’activitat dels 
“El món de la cèl·lula”. El desplaçament es farà en autocar i serà 
una sortida de tot el dia.  
5è : 9 de febrer Sortida al Cosmocaixa per realitzar l’activitat dels 
“El cel vist des de la terra i els eclipsis”. El desplaçament es farà 
en autocar i serà una sortida matinal.  
4tA: 14 de febrer: Sortida de tot el dia amb autocar a les mines de 
sal de Cardona 
El dia 23 de febrer: La comissió de biblioteca farà un taller a P3 
per tal de pintar les gorres per anar de colònies. 
P3, P4 i P5: El 28 de febrer aniran al SAT a veure l’obra La 
pastissera i els follets. Es tracta d’una sortida matinal i el 
desplaçament es farà en autocar.  
 

ENS VISITEN 
 
El 6 de març rebrem la visita de mestres i professionals interessats 
en les metodologies de treball que apliquem al centre.   
 

TERTULIA 
 
Com posar límits amb amor. Hi ha alternatives al càstig? 
Dijous 22 de les 16 a les 17:30 a l'aula d'anglès d'educació infantil.  

Podeu demanar ludoteca enviant un correu 
a families@escolalamaquinista.cat 
  

COMISSIÓ NATURA 
 
El proper divendres 2 de febrer a les 17h a l'ateneu (aula de 
música) durem a terme una sessió de treball al voltant del projecte 
de transformació de l'espai exterior, on acabarem de definir les 
propostes de disseny d'elements per incorporar a l'actual o futur 
jardí de l'escola. Esteu tots convidats! 
Per més informació: natura@escolalamaquinista.cat 

BIBLIOTECA  

Tots els dimarts 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.  

28 de febrer: des de la comissió de biblioteca fan una crida per 
fer una jornada de folrar llibres a la biblioteca de l'escola, a partir 
de les 16'45. Animeu-vos a col·laborar! 

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. 
Si no teniu el passaport podeu demanar-lo a la mestra del 
vostre fill/a 
 
Gaudiu de les propostes i no us oblideu del passaport! 
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MATRÍCULA 18-19 

ALUMNAT NOU A L’ESCOLA AMB GERMANS AL CENTRE 

 

Nom de l’alumne/a: 

 

Nom i curs del germà o germana escolaritzat actualment:  

              

 

 

Podeu retornar aquest full a la tutora del vostre fill/a o bé fer arribar aquesta informació a través d’un correu a l’escola 
(escola@escolalamaquinista.cat) 

 

 
 


