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Un home que no s’alimenta dels seus somnis, envelleix
aviat.
William Shakespeare
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VOLUNTARIAT

COMENÇA EL CURS
És un plaer donar-vos la benvinguda als qui us incorporeu de nou a l’escola: nens, nenes,
famílies i mestres i retrobar-nos amb els més coneguts.
Encara ens estem adaptant al nou espai, però ho fem amb molt de gust perquè estrenar un espai
nou i agradable genera il·lusió i benestar. Moltes gràcies a tothom per ajudar-nos a fer-ho fàcil!

COLÒNIES
PISCINA
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

També és el moment dels comiats d’alguna família i d’algun mestre. Els desitgem el millor!

PAGAMENTS

Sabem que teniu moltes ganes de conèixer amb més detall tot el que farem aquest curs de manera
que hem programat les reunions d’aula:
Dates de les reunions d’inici de curs que es realitzaran a les 17h.
P3: 23 d’octubre
P4: 8 d’octubre
P5: 10 d’octubre
1er: 26 de setembre
2on:26 de setembre
3er: 27de setembre
4t:: 25 de setembre
5è: 2 d’octubre
6è: 4 d’octubre
Espai migdia: 26 d’octubre

ESPAI MIGDIA

Com ja sabeu a les reunions que fem dirigides als adults us demanem que vingueu sense els nens
i nenes. Hi haurà una aula habilitada pel servei de ludoteca dels nens i nenes que ho precisin.
El preu del servei és de 3 euros, L’AMPA subvenciona parcialment aquest cost als socis que haureu
d’abonar 1 euro per fer-ne ús. El pagament d’aquest servei es fa directament als monitors. És
necessari estar apuntat prèviament per fer ús d’aquest servei enviant un correu a l’AMPA.
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WEB
MATERIAL RETORNABLE
CALENDARI ESCOLAR
inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 22 de desembre de al 7 de
gener.
vacances de Setmana Santa.
Del 13 al 22 d’abril
acaben les classes:
21 de juny
Festes de lliure disposició:
2 de novembre, 7 de desembre i
4 de març.

FIRA DE COMISSIONS
El dia 17 d’octubre de 16h a 17h podreu visitar i conèixer les comissions que tiren endavant els diferents projectes de l'escola. Les persones que
integrem aquestes comissions us les explicarem per tal de convidar-vos a col·laborar en allò que més us interessi.

PLENARI +EDUCACIÓ
El 25 d’octubre a les 17:15h es farà el plenari del projecte
+educació. Reserveu-vos la data.
Aquesta vegada ens acull l’institut Dr. Puigvert.

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
Un hàbit molt important és la puntualitat. Els adults som els
responsables en aquestes edats d’arribar a l’hora, per això us
demanem que us en responsabilitzeu i d’aquesta manera
podrem iniciar les activitats de benvinguda i acolliment amb
tot el grup.
També convé ser puntuals a la recollida del migdia i de la tarda. Per
facilitar l’acomiadament, a la tarda, les portes d’infantil s’obriran deu
minuts abans de les 16:30h. i es tancaran deu minuts després.

VOLUNTARIAT
Com cada curs comencem a demanar-vos la vostra col·laboració
per ser voluntaris en activitats amb l’alumnat. Generalment us
demanem que us oferiu com a voluntaris de l’escola i això vol dir
que no ho sereu de la classe del vostre fill/a, per tal que el col·lectiu
es benefici de l’acció voluntària sense que interfereixin les relacions
familiars.
En principi necessitem voluntaris per a racons, grups interactius i
per acompanyants a piscina.
Els horaris són:
Acompanyants a piscina: divendres de 9h a 11h
Grups interactius: qualsevol tarda de 15h a 16:30h i alguns matins
d’11:30h a 12:30h
Si teniu disponibilitat en alguna d’aquestes hores i us ve de gust,
envieu-nos un correu a l’escola (escola@escolalamaquinista.cat)

COLÒNIES DE PRIMÀRIA
Els nens i nenes de C.M. de primària aniran de colònies els dies 1,
2 i 3 d’octubre, els nens i nenes de C.I. hi aniran els dies 9, 10 i 11
d’octubre. i l’alumnat de 5è anirà al camp d’aprenentatge de
Juneda el 15, 16 i 17 d’octubre. Entenem, que en aquestes edats,
les colònies són un marc excel•lent per la cohesió del grup i la
millora de les relacions tant entre l’alumnat com amb els adults, a
més de ser font de motivació per a nous aprenentatges.
Com sabeu, en aquest nivell la durada és de tres dies i dues nits
amb un cost de 130 euros per al C.I. i C.M. i de 100 per a l’alumnat
de 5è. Cal que mantinguem en secret durant un temps el lloc on
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anem de colònies al cicle inicial i mitjà perquè la seva descoberta
serà una motivació pels infants per treballar el medi social i natural
de Catalunya. (Si ja ho sabeu, guardeu-nos el secret).

PISCINA
L’activitat de piscina en horari escolar s’iniciarà a l’octubre per a
l’alumnat de 1r de cicle inicial. Mes endavant us farem arribar la
informació amb el material que necessiten per aquesta activitat.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
A la reunió d’aula les mestres us informaran de l’hora d’atenció. És
convenient fer una nota a l’agenda de l’alumne per concertar
l’entrevista.
D’altra banda els tutors us citaran per a una entrevista al llarg del
curs.
Direcció i secretària:
Dimecres i divendres de 9h a 12:30h, dilluns i dimarts de 15h a
16:30h. Preguem que respecteu aquest horaris per no entorpir les
activitats lectives.

PAGAMENTS
Material socialitzat i sortides
Agraïm la puntualitat a les famílies que ja heu fet l’ ingrés i
demanaríem a aquelles famílies que encara no ho heu pogut fer
que ho feu el més aviat possible.
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.
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: 215 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)
Educació Infantil 215 euros de material i sortides.
Primària (C.I. i C.M). 215 euros de material i sortides més 130
euros de colònies.
5è. 215 euros de material i sortides més 100 euros de camp
d’aprenentatge.
En la mesura que sigui possible feu un únic ingrés per estalviar les
comissions bancàries. Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-vos a

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

Espai migdia

Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es domiciliaran. Els
rebuts domiciliats es passaran el dia 5 de cada més a excepció del
setembre, que es passarà el dia 20.
Les persones que ja vàreu sol·licitar la beca i esteu pendents,
rebreu infirmació així que la tinguem.
Fins el moment de rebre la confirmació de beca, el preu és l’ordinari.
Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants que
utilitzen el servei de manera fixa.
Ludoteca: (de 16:30h a 17:30h) 32 euros mensuals pels infants
que utilitzen el servei de manera fixa.
Quota AMPA: 30 euros (2013-1607-79-0200137391)
Inici de les activitats extraescolars: 1 d’octubre.

ESPAI MIGDIA
Inscripcions
lleure/

online:

https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-

Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a
mínim 3 dies fixes no intercanviables: Usuaris de 5 dies setmanals:
116 euros Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros Usuaris de 3 dies
setmanals: 70 euros

Tots els canvis, avisos o reclamacions s’han de notificar per escrit a
la Chantal, coordinadora del menjador que atendrà de dilluns a
divendres de 9h a 9:30h.
Com a continuació del projecte de convivència a l’espai migdia, i
seguint en la línia del que es va preveure en iniciar el projecte, aquest
curs, els grups d’alumnes que dinaran junts a cada taula estaran
formats per alumnat de P4 a 6è
Els grups de la línia B dinaran en un primer torn i els de les línies A i
C en un segon torn. El 1r torn dinarà de 12:30 a 13.30 i el 2n de 13:30
a 14:30.
Cada grup classe tindrà un monitor/a de referència que els recollirà a
les aules per acompanyar-los al menjador o per presentar les
activitats, segons el torn i que els acompanyarà a les aules 15' abans
de l'inici de les classes de la tarda.
Les activitats seguiran estant obertes a totes les edats, tot i que en
poden haver que estiguin més orientades a determinats nivells.

WEB DEL CENTRE
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

MATERIAL RETORNABLE

El preu diari bàsic és de 6,60 pels usuaris fixes. Per tal de cobrar
una quota fixa les persones que s’incorporin o causin baixa durant
el curs, se’ls aplicarà la compensació per regular el preu.

Recordeu retornar el pendrive buit, juntament amb la bossa blava.

En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de ser excepcionals.

Us adjuntem també l’autorització de sortides, per tal de renovar-la per
aquest curs. Les famílies noves no l’heu de retornar perquè ja la vàreu
lliurar en el moment de la matrícula.

El dia 5 de cada mes, a excepció de setembre (que es farà al voltant
del 20), es farà el càrrec per domiciliació bancària. En cas de retorn
del rebut, es carregaran les despeses de gestió (3 euros). Totes
les altres formes de cobrament han de ser excepcionals i pactades
amb la coordinadora de menjador.
Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius
de menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut de gener
i de juny.
En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes poden
fer ús de manera gratuïta de l’ampliació horària del servei durant la
jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres setmanes de
juny).
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la
coordinadora i abonant la quantitat de 7,5 euros diaris. També
tenen la possibilitat d’adquirir un abonament de 10 dies al preu de
70 euros. En tots els casos és important avisar la coordinadora
abans de les 9:30h del dia que es precisa el servei.
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Si teniu previst participar en la jornada, retorneu aquest full:

Família
Nombre de participants
Adults
Infants
En el cas de deixar als infants a l’esplai amb els monitors, cal omplir l’autorització:
Jo, com mare, pare, de
autoritzo al meu fill/a, a participar en l’esplai organitzat a l’Institut dr. Puigvert a la jornada de treball del
proper 25 d’octubre.
Signatura del pare, mare o tutor:
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