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Juny 2019 
 

Escola La Maquinista 

 

 

L’educació no canvia el món, canvia a les persones que 

canviaran el món.  

Paulo Freire  
 

+EDUCACIÓ 

Després de gaudir de la festa de graduació i de tot un curs d’activitats interessant, encara tenim 
una bona notícia: 
Durant l’estiu podreu seguir gaudint d’activitats i propostes de la universitat del temps lliure. 
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. 

FESTA DE FI DE CURS 

El 21 de juny tenim planejada una gran festa amb sorpreses i molta diversió!  La festa començarà 
a les 17.30h fins les 23.30h. Recordeu comprar els vostres tiquets d´entrepans.   
Es farà la tercera edició de la nostra "MOSTRA DE TALENTS”. Animeu-vos a participar! 
Per participar:  
-Heu d'enviar la vostra cançó al mail: festes@escolalamaquinista.cat 
La cançó haurà de ser d'un minut i mig de durada, així que ens l'haureu de fer arribar, tallada pel 
tros que escolliu.  
- Recordeu posar el número de participants en el vostre número i també el nom artístic del vostre 
grup, així com el nom de la cançó, i la vostra classe. 
- Demanem cura amb les cançons escollides, recordeu que és una festa amb petits i proposem 
cançons sense paraulotes o pujades de to.  
- La data límit per inscriure's i enviar-nos les vostres cançons serà el 8 de juny.  
-Com diu el nom serà una mostra dels vostres talents! Màgia, malabars, balls, instruments... Tot el 
que vulgueu fer! Només recordeu que l'actuació a de durar minut i mig!  

 

Fernando 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
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
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ACTIVITATS I SORTIDES 

P3,P4,P5: El 4 juny anem al Parc de Gualba. Es tracta d’una 
sortida de tot el dia. Desplaçament amb autocar. Els nens i nenes  
que no es queden a menjador han de portar dinar. 

P3: 12 de juny. Matí de joc a l’escola Eulàlia Bota. 
P4: 12 de juny. Matí de joc a l’escola amb els nens i nenes de P4 de 
l’Eulàlia Bota.  
P5: 17 de juny. Els nens i nenes de les escoles del +educació ens 
trobarem a l’escola La Maquinista per fer el “Joc Perdut” 
1r: 3 de juny. Anem al CC Bon pastor a veure teatre. Es tracta d’una 
sortida matinal.  
1r: 5 de juny. Anem al teatre Victoria a participar de l’espectacle “ La 
Fàbrica de colors” . Es tracta d’una sortida matinal i el desplaçament 
es farà en autocar.  
1r: 7 de juny a les 9,30h hi ha la jornada de portes obertes a la 
piscina.   
5èA: 18 de juny. Visita a les clavagueres. 
C.I.: 18 de juny. Platja de Castelldefels. Desplaçament en autocar. 
Sortida matinal. 
CS: 17 de juny: Olimpiades a l’Institut Puigvert amb tots els nois i 
noies de CS i 1r d’ESO de les escoles i instituts del +educació. 

ACTES DE 6è 

7 de juny: L’alumnat de 6è participa amb el grup de teatre la Maki 
amb l’obra “ El secret de l’últim Trúfula”. 
A les 15h es representa l’obra per l’alumnat de CM i 5è de l’escola i 
a les 18h per a les famílies i públic en general. 
El dia 14 al matí es farà el comiat intern a l’escola i al vespre amb 
les famílies i educadors. 

JORNADA INTENSIVA I ESPAI MIGDIA 

Us recordem que de l’11 al 21 de juny farem jornada intensiva de 9 a 
13h. La porta s’obrirà 10’ abans i romandrà oberta 10’ després de les 
13h. 
El servei de menjador funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà el 
servei de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris fixes. Les 
persones que facin ús esporàdic i vulguin ampliar l’horari fins a les 
16:30h, hauran d’abonar 8.50 euros en comptes dels 7:50 dels usuaris 
esporàdics. 
En cas de voler fer ús del servei de 15:30h a 16:30h. us preguem que 
retorneu la darrera part del full informatiu o bé per correu electrònic a 
espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
L’escola s’obrirà 5 minuts abans de les 15:30 i de les 16:30 i es 
tancarà 5 minuts després, per facilitar la recollida dels infants i el 
desenvolupament de les activitats. Us preguem que respecteu els 
horaris 
 
Cobrament del menjador. En el proper rebut, veureu reflectits alguns 
canvis: descomptes del la part proporcional del menú de les baixes 
superiors a 5 dies consecutius, i regulacions compensatòries del curs.   

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars acaben el dia 21 de juny en l’horari 
habitual. La setmana del 17 al 21 de juny  s’obriran les portes a les 
famílies.  

CASALS D’ESTIU 

El proper 6 de juny a les 17h 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 

Trobareu informació del casal a https://cet10.com/ 

RECORDEM 

Recollida de taps  
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!  
 
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:ludoteca@escolalamaquinista.cat
https://cet10.com/
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 
Twitter: Ens podeu seguir a @EscMaquinsta  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si us plau, feu arribar aquest full a través de l’agenda o directament a la Chantal. Coordinadora del servei migdia. 
 
SERVEI MIGDIA 
 
Nom de l’alumne: 
 
Classe: 
 
Farà ús del servei migdia, incloent la franja de 15.30 a 16.30, els dies de jornada intensiva 

 

 

 

 

 

http://www.escolalamaquinista.cat/

