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Abril 2018 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Intel·ligència és l'habilitat d'adaptar-se als canvis. 

Stephen Hawking                                                                          
 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 

Dates: Del 13 al 24 d’abril 
Oficina d’escolarització de Sant Andreu: C/ St Adrià, 20. Baixos. Dilluns a dijous de 8:30h a 17h i 
divendres de 8:30h a 14h 
Escola la Maquinista: Tlf. 933118438 
Dilluns i dimarts 11h a 13h 
Dimecres dijous I divendres de 9h a 13h 
Dimecres i divendres 15 a 16:30h 
internet: 
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matricula 
Les famílies amb gernans al centre podeu venir també els dilluns i dimarts de 9h a 11 per lliurar la 
documentació. 

SANT JORDI 

El dia 20 d’abril a la tarda la companyia de teatre la Maki  es farà càrrec de la 
representació de La Llegenda de Sant Jordi pels nens i nenes d’E.I. i C.I.  
El 23 a la tarda es duran a terme els Jocs Florals. L’alumnat de primària llegirà 
algunes de les seves produccions individuals. Si ens voleu acompanyar, aquest acte 
començarà a les 15:15h.  
A partir de les 16h, esteu convidats a les aules d’educació infantil per compartir amb 
els vostres fills i filles les  produccions. 
Les produccions dels infants d’educació infantil es penjaran al bloc de les aules.  
Com cada any també participarem als jocs florals del districte. 
Un any més farem l’intercanvi de llibres a partir de les 16h. Si voleu portar llibres per 
intercanviar, ho podeu fer del 16 al 20 d’abril al despatx de secretaria i el dimarts, 17 
d’abril a les 16:45h a la biblioteca de l’escola. Els llibres poden ser infantils o d’adults. 
Per cada llibre us donarem un val per fer l’intercanvi el dia de St Jordi.  
 

 

 

Sao Paulo,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 de 2017 
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 

P3P4P5: 18-19 Abril anem de colònies al Castell de Fluvià. 
P3P4P5: 11 d’abril representació de  “Little red riding hood” a l’escola.  
1r: 20 d’abril. Centre Cívic del Bon Pastor. Teatre de titelles. El 
desplaçament es farà a peu.  
1r i 2n: 10 abril Gimnàs escola Teatre en anglès “ Georgina 
and the dragon” 
2n: 17 abril.Palau Sant Jordi.Dansa Ara. El desplaçament es farà en 
autocar. 
3r: 10 d’abril. Sortida a Can Coll a Collserola. Es tracta una sortida de 
tot el dia i el desplaçament es farà en autocar.  
3r: 26 abril. Museu matemàtiques. Petites experiències 
matemàtiques. 
6è: Del 24 al 27 d’abril. Sortida de cloenda a Cala Monjoi.  
 

PAGAMENT DE COLÒNIES 

Els pagaments es faran igual com el material socialitzat. 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. Teniu temps per fer-ho fins el 
3 d’abril. 
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:  100 / continuar 
5. Concepte: nom de l’alumne/a colònies 
També podeu fer transferència a ES44 2100 5633 24 0200023317 

  

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 

 

TERTÚLIA 
 
EL SORPRENENT PROPÒSIT DE LA RÀBIA 
Pots sentir-la perfectament i sense poder-ho evitar veure com et va 
inundant. El cos es tensa, la cara envermelleix i el cor s’accelera. 
Mentre el cap s’omple de judicis ja estàs a punt de dir o fer alguna 
cosa que segurament empitjorarà la situació. 
Què en fem? On la posem? La suprimim? La descarreguem? Què és 
millor fer? Com actuar davant la ràbia entre germans? Què et diu la 
teva ràbia?  i la del teu fill o filla? Encara que la gestionem, quin és el 
veritable propòsit de la ràbia? 
Conduïda per Anna Maria Serra, psicopedagoga i psicoterapeuta 
sistèmica. (www.kreixbcn.com) 
Dijous 26 d’abril de 16 a 17:30 a l’aula d’angles d’educació infantil. 
Per apuntar-vos envieu un correu 
a families@escolalamaquinista.cat i si necessiteu ludoteca pels 
vostres fills, indiqueu el nom, curs i temps que necessiteu. 
 

ENS VISITEN 
 
Durant l’abril acollirem mestres residents interessats en les pràctiques 
metodològiques de l’a nostra escola, en el marc del projecte Escola 
Nova 21. 
 

FORMACIONS AMB FAMÍLIES 

Avaluar per aprendre:  El proper 10 d’abril les 16.45h. L’equip de 
mestres vol compartir amb vosaltres com avaluem a l’escola i quín és 
el sentit de l’avaluació.  

Els llibres de coneixements en el treball per projectes: 20 d’abril 
a les 16:45h. Compartirem la manera de troibar informació rellevant a 
través dels llibres. Com ho fem a l’escola? Com els podem ajudar des 
de casa? 

PROPOSTA DE JORNADA CONTINUADA 
 
El 16 d’abril a les 16:45h presentarem la proposta de jornada 
continuada, que posarem a votació el proper 20 d’abril.  
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