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7ª FIRA DEL COMERÇ

El descobriment és la capacitat de ser sorprès per les coses
simples.
Noam Chomsky
7a FIRA DEL COMERÇ
Moltes gràcies a tota la comunitat educativa per la vostra implicació, col·laboració i il·lusió en el projecte
de cooperatives i especialment el dia de la fira.

NOTÍCIES DE L’AMPA
Seguint amb el procés de renovació de la Junta directiva de l'Ampa, us informem que ha finalitzat el període
de presentació de candidatures. S'ha rebut una única candidatura, per la qual cosa no hi haurà votacions.
Els nous membres de la Junta directiva de l'Ampa pels propers 3 cursos son:
- President: Josep Gimeno Bolaño
- Vicepresidenta: Marina Palmes Vives
- Tresorer: Bernat Calpe Palma
- Secretari: Raimon Goberna Cabanyes
Els donem doncs la benvinguda i agraïm la disposició!
Recordeu que el proper 5 de juny a les 17.15h hi haurà l'Assemblea General Extraordinària que farà efectiu
el canvi de Junta directiva.

ACTIVITATS I SORTIDES
P3, P4, P5: 8 de juny. Sortida final de curs al Parc del RACC a Gualba per gaudir del riu i la zona de picnic.
P3, P4, P5: 11 de juny. Sortida al teatre Sat a veure l’obra La pastissera i els follets.
P4 i P5: 12 de juny. Cosmocaixa. Calaix de sons i toca-toca. Desplaçament en autocar.
2n: 9 de juny. Teatre al Centre Cívic Baró de Viver de 10:30h a 13h
C.I.: 19 de juny. Sortida de final de curs a la platja de Castelldefels. Desplaçament en autocar.
C.M.: 7 de juny. Rodajocs del +educació al Parc de la Maquinista.
3r i 4t: 9 juny. Teatre al Centre Cívic del Bon Pastor.
5è A: 13 de juny. Projecció dels contes audivisuals finalistes al cinema Verdi.
CS: 19 de juny. Jornades esportives del +educació.
El dia 4 de juny per la tarda els nens i nenes, mestres, ex-alumnes i famílies que toquen algun instrument
participaran a un "Escenari Obert" molt especial per tots els seus companys i companyes de l'escola.
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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.

JORNADA INTENSIVA JUNY I ESPAI MIGDIA
Us recordem que del 5 al 22 de juny farem jornada intensiva de 9 a 13h.
La porta s’obrirà 10’ abans i romandrà oberta 10’ després de les 13h.
El servei de menjador funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà el servei
de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris fixes. Les persones
que facin ús esporàdic i vulguin ampliar l’horari fins a les 16:30h, hauran
d’abonar 8.50 euros en comptes dels 7:50 dels usuaris esporàdics.
Per les persones que heu fet arribar la intenció de fer ús del servei fins a
les 16:30h., l’escola s’obrirà 5 minuts abans de les 15:30 i de les 16:30 i
es tancarà 5 minuts després, per facilitar la recollida dels infants i el
desenvolupament de les activitats. Us preguem que respecteu els horaris

MOSTRA DE PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
L’alumnat de 6è ha participat a la mostra de produccions audiovisuals de
Sant Andreu. A l’acte de cloenda realitzat el 30 de maig han pogut gaudir
de la qualitat del treball realitzat. Felicitats!

ACTES DE COMIAT DE 6è
El dia 15 de juny al matí tindrà lloc l’acte de comiat de l’alumnat de 6è
amb la resta d’alumnes i mestres de l’escola. El mateix dia al vespre
tindrà lloc l’acte amb les famílies i mestres dels nois i noies de 6è.

TEATRE

- La data límit per inscriure's i enviar-nos les vostres cançons serà el
8 de juny. Que no se us passi! Sinó no podreu participar.
-Aquest cop no serà un concurs, sinó, com diu el nom: una mostra
dels vostres talents! Màgia, malabars, balls, instruments... Tot el que
vulgueu fer! Només recordeu que l'actuació a de durar minut i mig!
Animeu-vos a participar i envieu les vostres inscripcions! Serà una
gran festa!!!!
Comissió de festes

PREMIS I RECONEIXEMENTS
Jocs florals: 3 alumnes de la nostra escola varen rebre un 1r i 2n premi
als Jocs Florals del districte. L’alumnat reconegut amb el 1r premis,
participa a l’acte del Consell de Cent, com a finalistes als Jocs Florals
de Barcelona.
L’equip BCN Techno Girls format per quatre noies de sisè de la nostra
escola, ha estat guanyador del cinquè premi del concurs
TECHNOVATION CHALLENGE https://technovationchallenge.org/ a
la categoría junior (10-15 anys) a l’àrea de Catalunya d’un total de 26
equips que es presentaven amb el desenvolupament de la APP Give
a Chance.
L’Ajuntament de Barcelona ens ha concedit el premi Barcelona
Innovació Educativa pel nostre projecte “Habitem el pati, habitem la
ciutat”.
El projecte +educació Sant Andreu, ha estat seleccionat per la Crida
Comunitats que Eduquen impulsada per la Fundació Jaume
Bofill.

Aquest divendres el grup de teatre La Maki, amb la col·laboració de
l’alumnat de 6è i altres membres de la comunitat educativa, estrenem
l’obra Retorn a l’esteroide B612,
El dia 8 de juny al Centre Cívic Baró de Viver a les 18h, ES representarà
l’obra per a tot el públic. Hi esteu convidadíssims!!!

El projecte +educació també ha quedat entre els 3 projectes finalistes
dels 110 presentats a la Beca Carles Capdevila del diari ARA. El
proper 12 de juny estarem molt pendents de l’acte que es farà a
l'auditori de CosmoCaixa on es donarà a coneixer el guanyador.

FESTA DE FINAL DE CURS

XERRADA-TALLER: Educar sense crits.

El 22 de juny és el darrer dia d’escola i com és tradicional farem una
petita revetlla. Gaudirem d’una mostra de talents i soparem botifarra.
Venda de tiquets pel sopar: Dilluns 4, dimecres 6 i dijous 7 a les 16:20h
i divendres 8 a les 9h i a les 16:20h.
A continuació us fem arribar les normes i la manera de participar,
animeu-vos!
- Heu d'enviar la vostra cançó al mail: festes@escolalamaquinista.cat
La cançó haurà de ser d'un minut i mig de durada, així que ens l'haureu
de fer arribar, tallada pel tros que escolliu.
- Recordeu posar el número de participants en el vostre número i també
el nom artístic del vostre grup, així com el nom de la cançó, i la vostra
classe.
- Demanem cura amb les cançons escollides, recordeu que és una festa
amb petits i proposem cançons sense paraulotes o pujades de to.

Dimecres 6 de juny, de 16:30h a 18h, a l'aula de musica, es farà una
xerrada-taller a carrec de l'educadora Judith Teixidor. El tema serà
"Educar sense crits"
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Organitza: comissió families

AGRAÏMENTS
Els qui compartim l’educació dels més petits, sovint sentim la
necessitat d’agrair-nos l’esforç, la implicació i manera de ser de l’altre.
A vegades els familiars ens ho voleu agrair amb un regal. L’equip de
mestres us volem dir que el millor regal que ens feu cada dia és la
vostra confiança, un somriure o un comentari. Per això i com equip us
demanem que no ens feu cap altre regal que aquest.

