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 Gener 2019 
 

Escola La Maquinista 

 

 

La llibertat no és res més que una oportunitat de ser 

millor.                                                                       

                                                                        Albert Camus  
 

 

FI DE TRIMESTRE 

Ha acabat el trimestre sense gairebé adonar-nos-en. 
Volem agrair-vos la col·laboració en els diferents moments de l’escola per fer-ho tot fàcil i 
agradable. Gràcies voluntaris, famílies, mestres, equip migdia, persones que treballeu a l’escola i 
nens i nenes! Per la vostra col·laboració i participació a festes, comissions, actes diversos, 
reunions, la nit màgica, pels vostres agraïments, la paciència, l’alegria, i la feina! 
 
Us desitgem unes festes fantàstiques i un any nou genial! 
Ens veiem el 8 de gener! 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Recordeu que podeu trobar les activitats del +EDUCACIÓ a http://meseducacio.org Us la 
recomenem també per aquests dies de vacances. 
Destaquem el calendari d'activitats de la universitat del temps lliure, on es poden cercar segons 
diferents criteris: http://meseducacio.org/events/l  
Gaudiu de les activitats i demaneu el passaport a l’escola si no el teniu. 

MARATÓ SOLIDÀRIA  

La Comissió de Solidaritat va organitzar activitats per a recollir aportacions per a la marató 
d’aquest any. Es varen recollir 490 euros que s’han donat a la fundació La Marató de TV3 per la 
recerca biomèdica, aquest any destinada a aconseguir nous mètodes de prevenció, de diagnòstic 
i tractaments més eficients del càncer. 
Gràcies a totes les persones que hi heu participat i especialment a la comissió organitzadora. 

 

Fernado Pessoa, 8-12 08030 - Barcelona.  

escola@escolalamaquinista.cat 
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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. 

http://meseducacio.org/
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ACTIVITATS I SORTIDES 

P-5: 11 de gener. Biblioteca Ignasi Iglésias. Activitat d’animació a 
la lectura.  
P-3: 18 de gener. Cosmocaixa. Activitat CLIK 
P-4: 18 de gener. Cosmocaixa. Activitat Toca-toca 
1r i 2n: 29 de gener. Gran Teatre del Liceu. La petita flauta màgica 
5è i 6è: 11 de gener. Mercat de les Flors. La partida 
6è: 28 de gener. Palau de la Música. Les músiques del món 

PROJECTE DE RECERCA 

El 28 de gener, les famílies de 5è esteu convidades a participar en 
el projecte de recerca de salut impulsat per l’Institut Hospital del 
Mar d’investigacions Mèdiques, en el que estan participant els 
nens i nenes d’aquest curs.  
Us arribarà informació específica d’aquest tema, però reserveu-
vos el dia.  

TERTÚLIA 

“Com parlem perquè els nostres fills ens escoltin i com escoltar-
los perquè ens parlin?” Vine i comparteix els teus neguits i 
experiència de criança amb altres pares. 
25 de gener de 3 a 4,30 al menjador de l'escola. Conduïda per 
Anna Maria Serra, psicopedagoga i psicoterapeuta.  
Inscripcions a famílies@escolalamaquinista.cat  

COMISSIÓ FESTA INAUGURACIÓ 

Necessitem més caps i més mans per seguir pensant com 
celebrar que tenim mòduls nou. Estigueu atents per a properes 
trobades! 

JOGUINES DE NADAL 

L’alumnat d’educació infantil  i cicle inicial poden portar una 
joguina per compartir amb els companys i companyes el dia 8 de 
gener. Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i 
que sigui una joguina prou resistent 

ESPAI MIGDIA 

Amb el rebut de gener, es faran efectius els descomptes dels 
menús de l’alumnat fix que ha faltat 5 o més dies consecutius 
durant el primer trimestre. 

GERMANS 19-20 

Per tal de tenir dades fiables en relació a la matrícula de P3 del 
curs vinent, demanem a les famílies que tingueu infants nascuts el 
2016, que es matricularan el proper curs, que ens feu arribar la 

informació a través del full que trobareu al final o bé a través del 
correu de l’escola.   

PLA DE CONVIVÈNCIA 

Estem elaborant el pla i ens agradaria molt tenir una mostra 
significativa de les famílies en relació als aspectes més importants 
a l’hora de tenir una bona convivència a l’escola. Per això us 
demanem que respongueu un breu qüestionari al que podreu 
accedir a través del butlletí informatiu.  

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.  
 
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  

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.  

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!  
 
 

mailto:famílies@escolalamaquinista.cat
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
http://www.fibrosiquistica.org/ca/noticies/taps-de-plastic
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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-migdia-
menjadors-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.   

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 
Telèfons: Si voleu trucar a l’escola podeu fer-ho al: 933118438 i si 
voleu contactar amb l’espai migdia, el telèfon és el 667450370  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
http://www.escolalamaquinista.cat/
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MATRÍCULA 19-20 

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) 

 

 


