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L’èxit requereix reptes, obstacles i derrotes ocasionals
perquè quan aconsegueixis l’objectiu, puguis sentir la
satisfacció i la recompensa d’haver-lo aconseguit
Mary Kay Ash
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+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.
Aprofiteu per acabar d’omplir el passaport i graduar-vos al plenari del 18 de maig.

PLENARI +EDUCACIÓ
Reserveu-vos el proper 18 de maig per participar al plenari de cloenda del projecte +educació
d’aquest curs. Durant l’acte es farà el reconeixement dels infants que han participat o s’han
graduat a la universitat del temps lliure.
Serà us acte lúdic i interessant en el que us animen a participar.

CINEMANISTA
El 13 de maig a les 16:45h hi haurà una nova sessió de CINEMANISTA. Es projectarà "Porco
Rosso"
Aquesta activitat està inclosa dins el projecte + Educació, així que no et descuidis el carnet.
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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.

ACTIVITATS I SORTIDES

RECOLLIDA DE TAPS

P3,P4,P5: 6 i 7 de maig. Colònies a la Finca Tamarit
P5: 21 maig. Cosmocaixa. Entre llums i ombres. Sortida de tot el
dia. Desplaçament en autocar.
P3,P4,P5: 29 maig. Teatre SAT. Sortida matinal
1r i 2n: 7 de maig. Taller de KPLA a l’escola.
3r i 4r: 16 de maig. Rodajocs amb les escoles del +educació
5è: 15 de maig. Auditori. Cantània. El concert comença a les 20h

Moltes gràcies a tothom per participar en la recollida de taps.
Gràcies a l'esforç d'aquesta comunitat educativa i de tothom que ha
participat en la campanya de recollida de Carglass, l'any 2018 s'ha
recaudat aproximadament 8.000€.
Ja us podem comunicar que, per sort, un any més Carglass S.L. ha
escollit a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística per ser l’entitat
beneficiària del Projecte de Recollida de Taps de Plàstic que duen a
terme dins de la seva Responsabilitat Social Corporativa.
Us animem a continuar participant en aquest projecte i que
continueu portant els màxims de taps de plàstic possibles a l'escola.
A més de ser un gest solidari i que ens ajudarà a avançar en la
investigació contra la Fibrosi Quística, la recollida de taps també és
una campanya per a millorar el medi ambient ja que evita
l’abocament de tones de plàstic a l’entorn i el reciclatge evita
l’emissió de CO2 a l’atmosfera.
Ajudeu-nos a que aquesta campanya sigui tot un èxit!

FIRA DEL COMERÇ
L’alumnat, a partir de P4, està treballant en la constitució de les
seves cooperatives i els productes que volen comercialitzar.
La fira, en la que es posen a la venda els diferents productes, és
un dels punts culminants del projecte. El 24 de maig a partir de les
15:30h, obrirem les portes de l’escola, per tal que amics i familiars
en pugueu gaudir i participar.

TASTET D’EXTRAESCOLARS
Ja el tenim aquí! El 25 de maig es farà un tastet de les activitats
extrescolars que s’oferiran el proper curs. Reserveu-vos la data
per venir a l’escola de 10h a 14h i tastar les activitats.

CASALS D’ESTIU
El proper 26 d’abril a les 16.45h hi haurà la reunió informativa del
Casal d'estiu que es farà a l'escola. Sí necessiteu servei de
ludoteca, cal enviar mail a ludoteca@escolalamaquinista.cat

ACTIVITATS D’ESTIU AL BON PASTOR
El proper 25 d'abril dijous, a les 15:30h a l’escola El Til·ler es farà
la presentació de les activitats d'estiu al barri del bon Pastor.

TERTÚLIA
PARLEM DE SEXE AMB ELS NENS
Com afrontem qualsevol pregunta i l’adaptem a cada edat? Quan
comença l’educació sexual? Avui en dia amb tot el que els arriba i
tot el que passa, com els oferim un model sà? Quan es toquen, què
els diem? Com adonar-nos de quina informació necessita el nostre
fill o filla? Quina és la millor prevenció pels abusos? I si son
adolescents i no ens pregunten res, que fem?
Divendres 31 de maig de les 15h a les 16:30h vine a parlar de tot
això amb altres mares i pares al menjador de l’escola.
Conduida per Anna Maria Serra (psicopedagoga i psicoterapeuta)

RECOLLIDA DE ROBA
Continuem col·laborant amb la fundació GLORR que tenen com
objectiu que la situació econòmica que pateixen les famílies no
repercuteixi negativament en el desenvolupament educatiu
integral dels nostres menors.
Per això demanen aportar tot tipus de productes tèxtils (roba,
calçat, mantes, etc...) que tingueu a casa i ja no feu servir, portantlos al vostre centre educatiu a les bosses que trobareu al mateix.
Com que l’espai del que disposem a l’escola és limitat, us
demanem que si voleu col·laborar, porteu les bosses el dia 7 de
maig.

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.

XERRADA

En principi necessitem voluntaris per a racons, grups interactius i
per acompanyants a piscina.

La comisssió de famílies ens proposa una xerrada el proper 13 de
maig a les 16:45h que conduirà la Judit Teixidor (psicòloga) i ens
parlarà del perquè de les mentides.

Els horaris són:
Acompanyants a piscina: divendres de 9h a 11h
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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)

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.

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.

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.

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!

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).

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
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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.

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

