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Març 2019 
 

Escola La Maquinista 

 

 

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.  

Nelson Mandela  
 

 

COMENÇAR EL MÉS AMB CARNAVAL, SI QUE VAL 

Aquest any, i adaptant-nos al nou espai, les comparses faran les seves coreografies a la zona de 
la pista, aprofitant la zona cimentada fins a la reixa. A les 15:30h s’obriran les dues portes d’accés 
al pati de l’escola i les famílies us podreu situar a una banda o altra de la zona prevista per 
l’actuació, darrera dels infants.  
Gaudiu de l’espectacle i de la festa a l’escola que s’allargarà al pati petit després de les 16:30h   

+EDUCACIÓ 

Recordeu que podeu trobar les activitats del +EDUCACIÓ a http://meseducacio.org  
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. 

La cooperativa +educació ens ofereix un casal gratuït els divendres de 17:30 a 19:30 a l’espai La 
Màquina per a nens i nenes a partir de 3r. Per a més informació o inscripcions podeu adreçar-vos 
a info@meseducacio.coop. 

La propera assemblea d’infants es realitzarà el proper 7 de març. Alumnat, representant de la 
nostra escola, farà arribar les reflexions i propostes dels nens i nenes de l’escola en relació a la 
necessitat de reduir la producció de plàstic i escoltar més les veus dels infants.  

LES FAMÍLIES ENS VISITEN 

Aquesta activitat està adreçada a les famílies de P3. Us proposem que vingueu a compartir una 
activitat amb nosaltres, la que vosaltres vulgueu, cantar, tocar un instrument, fer un taller de 
cuina, explicar un conte, compartir amb nosaltres alguna cosa relacionada amb la vostra feina o 
amb la vostra afició... Dediquem els divendres a la tarda a aquesta activitat. Hi ha una graella per 
apuntar-vos. Animeu-vos és molt divertit! 

 

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/
mailto:info@meseducacio.coop
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ACTIVITATS I SORTIDES 

P3, 7 març. Auditori Sala3 Tete Montoliu. Els nous colors del metall. 
Desplaçament en autocar. 
1r i 2n, 14 de març. Teatre en anglès a l’escola: Cinderella 
3r, 27 de març. Plaça del Fòrum. Curses d’orientació. 
Desplaçament en autocar. 
3r, 21 març. Can Coll. La sortida serà de tot el dia i el 
desplaçament es faràen autocar.  
5è i 6è, 22 de març. Teatre en anglès a l’escola: Robin Hood 

  SETMANA DEL TEATRE 

Del 25 al 29 d’abril es celebrarà a l’escola la setmana del teatre, 
organitzada amb propostes del grup de teatre la Maki.    

PORTES OBERTES A PRIMÀRIA 

Recordeu que farem les portes obertes de primària: 1 de febrer, 1 
de març i 12 d'abril. Aquests dies l'alumnat de primària es recull a 
l'aula. 

ENS VISITEN 

9 de març: Jornada de centres impulsors del programa Escola 
Nova21.  

23 de març: Portes obertes a famílies. Cal telefonar o enviar 
correu confirmant l'assistència. 

JORNADA JARDINERA 

convoquem una jornada jardinera i manetes per fer diverses 
actuacions al pati petit divendres 15 de març a partir de les 16:30h 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

Dimecres 27 de març la Comissió de Biblioteca necessita mans 
per folrar llibres. Ens trobarem a la Biblioteca de l'escola a les 
16'30h. 

TERTÚLIA: LA PREADOLESCÈNCIA 

La teva filla o fill  està desconegut? Comença a tenir impulsos 
agressius, diu o fa coses que no pensa, s'oposa per norma a tot, 
es desborda emocionalment? Alguns comencen als 9 altres als 13 
però el tsunamí tard o d'hora arriba a tota la familia. Els pares es 
descoloquen davant el noi o noia que lluita per encaixar i agradar 
només als seus amics. Com els deixem espai  i els protegim al 
mateix temps? Els podem deixar que s'estavellin i assumeixin les 
consequències? Fins a quin punt actuem amb el que pensem que 
es un risc excessiu o un perill inminent? 

Vine a parlar de tot això amb altres mares i pares el divendres 15 
de març a les 15h al menjador de l’escola. 

Apunteu-vos enviant un correu a families@escolalamaquinista.cat 

Conduïda per Anna Maria Serra, psicopedagoga i terapeuta 
sistèmica. 

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 varen informar 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.  

Biblioteca oberta: 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!  

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. 

mailto:families@escolalamaquinista.cat
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
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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  
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