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EL PATI QUE VOLEM
Seguim treballant molt per tenir l’escola com la volem i que tot estigui a lloc. Ara li toca a l’espai
exterior.
Durant aquests dies, moltes famílies us heu ofert a donar un cop de mà i ara sí, us
necessitem! Anem a construir una estructura de joc, i necessitem la col·laboració de totes
les famílies.
El curs passat vam fer el projecte “Habitem el pati, habitem la ciutat”, vam construir la pèrgola
geodèsica i els infants van expressar que necessitaven llocs per grimpar i amagar-se.
Doncs bé, el DIVENDRES 9 de NOVEMBRE a partir de les 15 h, construirem entre tots UNA
estructura que ens han ajudat a dissenyar els nens i nenes del Carib.

PLENARI +EDUCACIÓ
El 24 d’octubre es va celebrar el plenari del projecte + educació. Les aportacions dels infants
sobre com millorar la convivència al món, seran el motor de les propostes d’enguany. Us anirem
informant.
Els infants que vulguin participar a les activitats de la Universitat del temps lliure, poden demanr
el passaport a l’escola.

CINEMANISTA
El 23 de Novembre a les 16:45h, al Gimnàs, tindrem la 1era sessió de Cinemanista,
Es projectarà la pel·lícula "En Ralph el destructor”
Aquesta activitat forma part de les activitats de la universitat del temps lliure, no oblideu el
passaport!
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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.

BIBLIOTECA OBERTA

TERTÚLIA

Hi haurà activitat de conta contes per dinamitzar. Aquesta activitat
forma part de les activitats de la universitat del temps lliure, no
oblideu el passaport!

ELS CONFLICTES ENTRE GERMANS Com gestionem els
conflictes entre germans ? I amb els seus amics? Quan ens hi
hem de posar, quan no? Quina és la millor manera? Vine i
comparteix els teus neguits i experiència de criança amb altres
pares.
Divendres 30 de Novembre de 3 a 4,30 al menjador de l'escola.
Conduïda per Anna Maria Serra, psicopedagoga i psicoterapeuta.

ACTIVITATS I SORTIDES

ENS VISITEN

P3, P4 i P5: Sortida de tardor a Vallvidrera el proper 13 de
novembre. Es tracta d’una sortida de tot el dia i el desplaçament
es farà en autocar. El servei de menjador prepara els pic-nics per
l’alumnat que n’és usuari.
P5: 28 de novembre. Palau de la Música: Trencadís de cançons.
Sortida matinal.
3r: 20 de novembre al Liceu a gaudir de l’òpera Alegro Vivace
Sortida matinal.
4tB: 7 de novembre a l’Auditori a gaudir de l’espectacle Banda
Ampla.
4tA: 8 de novembre a l’Auditori a gaudir de l’espectacle Banda
Ampla.

Durant el mes de novembre rebrem mestres en residència d’altres
centres en el marc del projecte Escola Nova 21.
El 6 de novembre farem una jornada de portes obertes per a
mestres i professionals interessants en les nostres pràctiques.

Tots els dimecres 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.

CONCERTS D’HIVERN
Ja tenim dates pels concerts d’hivern i us les compartim per si us
podeu organitzar per venir.
14 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P3
17 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P4 i P5
18 de desembre: Concert cicle inicial (1r i 2n)
19 de desembre: Concert de cicle mitjà (3r i 4t)
20 de desembre: Concert de cicle superior (5è i 6è)
Tots els concerts començaran a les 15:30h i es faran al gimnàs
de l’escola.

MAKICAMINA
“Caminante no hay camino”, si no és amb ... MAKICAMINA
Si voleu gaudir de la natura del nostre país en bona companyia.
No badeu més i uniu-vos a MAKICAMINA.
Adults i infants gaudirem junts en família de les nostres
muntanyes, valls, rius i castells de Catalunya al nostre ritme,
sense pressa. Sortides d’un dia, anada i tornada i, per
descomptat, obertes a propostes i suggeriments. Prepareu les
vostres motxilles i sobretot no us oblideu de dur un bon pícnic.
PRIMERA SORTIDA: 18 de NOVEMBRE a LA GARROTXA.
Ens trobarem a les 9 del matí davant la porta de l’antiga ubicació
de l’escola (Ferran Junoy), i a les 9:30 puntuals marxarem cap al
nostre destí.
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RECOLLIDA DE TAPS
Ens adherim a la campanya de recollida de taps de plàstic per a
l'Associació Catalana de Fibrosi Quística.
Hi ha una capsa a l'entrada de l'escola per a fer la recollida.
Moltes gràcies per la col·laboració
http://www.fibrosiquistica.org/ca/noticies/taps-de-plastic

RECORDEM
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)
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.

SERVEIS
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.
Espai migdia: Inscripcions online: https://cet10.com/espai-migdiamenjadors-lleure/
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. A partir de desembre
veureu el rebut desglossat per adaptar-nos a la normativa.
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
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. En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de
ser excepcionals.
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.
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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.
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.
Web. 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

