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El món és un mosaic de visions, i cada visió és explicada
per una llengua. Cada vegada que desapareix una llengua,
desapareix una visió del món.
David Crystal
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PREINSCRIPCIÓ
Del 29 de març al 9 d’abril
Oficina d’escolarització de Sant Andreu: C/ St Adrià, 20. Baixos. Dilluns a divendres de 8:30h a
14h . Dimarts i dijous de 8:30h a 17h
Escola la Maquinista: Tlf. 933118438
Dilluns de 9h a 11h
Dimarts, dimecres i dijous de 15h a 16:30h
Divendres de 9h a 12:30h i 15h a 16:30h
internet:
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_i_matri
cula
Les famílies amb germans al centre podeu venir també els dimarts, dimecres i dijous de 9h a 11
per lliurar la documentació.

+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.
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ENS VISITEN
COLÒNIES
RECORDEM

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.

ACTIVITATS I SORTIDES

COLÒNIES

P5: 30 d’abril. Parc Diagonal Mar. Joc Perdut. Activitat matinal.
Desplaçament en autocar
2n: 2 d’abril. Palau Sant Jordi. Dansa Ara. 8:15h (9:15h comença).
Activitat matinal. Desplaçament en autocar.
3r i 4t: 2 d’abril. SAT :Time travellers. teatre en anglès. 09:45h.
Aniran caminant.
3r: 29 abril. Museu de les matemàtiques. CLIL. Activitat matinal.
Desplaçament en autocar.
5è: 3 d’abril. Escola Can Fabra. Formigues cooperatives. Reptes.
Sortida matinal.
6è: Del 23 al 26 abril. Cala Monjoi. Colònies comiat 6è.

L’alumnat d’educació infantil (P3, P4 i P5) anirà de colònies
el 6 i 7 de maig a la Finca Tamarit de Tarragona.
Dimecres 10 d’abril a les 17h es farà la reunió informativa.
Podeu començar a fer el pagament dels 100 euros.
Els pagaments es faran igual com el material socialitzat. 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. Teniu temps per
fer-ho fins el 22 d’abril.
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: 100 / continuar
5. Concepte: nom de l’alumne/a colònies
També podeu fer transferència a ES44 2100 5633 24 0200023317

SANT JORDI
Aquest any, el dia de sant Jordi, us proposem un passeig cultural.
Cada grup organitzarà exposicions i recitals que obrirem a les
famílies a partir de les 15:45h. Les famílies podeu passejar pels
diferents espais de l’escola però l’alumnat restarà a la seva aula
per anar acollint les famílies i oferint les actuacions que tinguin
preparades.
La comissió de biblioteca, seleccionarà els treballs de l’alumnat de
primària que es presentaran als Jocs Florals del districte i
s’exposaran en un lloc preferent.
Un any més farem l’intercanvi de llibres a partir de les
16:30h. Si voleu portar llibres per intercanviar, ho podeu
fer del 8 al 12 d’abril al despatx de secretaria. Els llibres
poden ser infantils o d’adults. Per cada llibre us
donarem un val per fer l’intercanvi el dia de St Jordi.

FESTA GRAN A L’ESCOLA
Recordeu que el 12 d’abril tancarem el trimestre amb la festa
d'Inauguració del nou emplaçament de l'escola.
Comptarem amb l’actuació del grup d’animació Xiula i jocs per a
tothom.

PORTES OBERTES A PRIMÀRIA
12 d'abril. Aquest dia l'alumnat de primària es recull a l'aula.

ENS VISITEN
Durant el més de març la nostra escola ha acollit els centres
impulsors del programa Escola Nova21.
També ens han visitat un grup de directors de centres educatius del
País Basc.
Hem realitzat la jornada de portes obertes a famílies.
El dia 30 d’abril obrim les portes a professionals d’altres escoles
interessats en el nostre projecte.
El dia 10 participarem amb una ponència a la jornada ASPASIM

RECORDEM
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!
Voluntariat Podeu col·laborar com a 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
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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-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
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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
Twitter: Ens podeu seguir a @EscMaquinsta

