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 Octubre 2019 
 

Escola La Maquinista 

 

 

L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir. 

 Mark Van Doren  
 

PROPERES REUNIONS 

   Recordem les reunions d’aula: 
Dates de les reunions d’inici de curs que es realitzaran a les 17h. 
Benvolgudes famílies us recordem les dates de les reunions d’inici de curs que es realitzaran a 
les 17h. 
P3:  29 d’octubre 
P4:  9 d’octubre 
P5:  8 d’octubre 
1er: 25 de setembre  
2on:26 de setembre 
3er: 19 de setembre 
4t::  26 de setembre 
5è:  2 d’octubre  
6è:  3 d’octubre 
Espai migdia: 17 d’octubre 
Com ja sabeu a les reunions que fem dirigides als adults us demanem que vingueu sense els 
nens i nenes. Hi haurà una aula habilitada pel servei de ludoteca dels nens i nenes que ho 
precisin. El preu del servei és de 3 euros, L’AMPA subvenciona parcialment aquest cost als socis 
que haureu d’abonar 1 euro per fer-ne ús. El pagament d’aquest servei es fa directament als 
monitors. És necessari estar apuntat prèviament per fer ús d’aquest servei enviant un correu a 
l’AMPA. 

FIRA DE COMISSIONS 

El dia 18 d’octubre de 16h a 17h podreu visitar i conèixer les comissions que tiren endavant els 
diferents projectes de l'escola. Les persones que integrem aquestes comissions us les explicarem 
per tal de convidar-vos a col·laborar en allò que més us interessi. Aquest dia l’accés al centre per 
a totes les famílies serà per la porta de sortida de primària, facilitant així la visita de la fira. 
Animeu-vos a conèixer les comissions i a participar-hi.   

 

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 21 de desembre de al 7 de 
gener. 
vacances de Setmana Santa. 
Del 4 al 13 d’abril 
acaben les classes: 
19 de juny 
Festes de lliure disposició:  
4 de novembre, 24 de febrer i 29 
de maig. 
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PLENARI +EDUCACIÓ 

El 24 d’octubre a les 17:15h es farà el plenari del projecte 
+educació. Reserveu-vos la data. 

En el següent enllaç veureu el vídeo resum del projecte 
+educació: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r4w400Ku
Rp0 

Aquesta vegada ens acull l’institut-escola El Til·ler.  

UNIVERSITAT +EDUCACIÓ 

A l’enllaç: http://meseducacio.org/agenda-setmanal/ trobareu les 
activitats setmanals i a http://meseducacio.org/calendari-2/  les 
activitats mensuals amb les que podeu viatjar amb el passaport 
de la Universitat del temps lliure. 

Si voleu participar, porteu el registre adjunt i la mestra del vostre 
fill/a li lliurarà el passaport.   

ACTIVITATS I SORTIDES 

2,3 i 4 d'octubre CI: Colònies a Mas Badó 

2, 3 i 4 d'octubre CM: Colònies al Pla de l'Estany 

25 d'octubre: 3r va al Liceu, a veure "Mans a l'òpera". La sortida 
es fa al matí i aniran en metro. 

31 d’octubre: Els infants d’educació infantil celebraran la 
castanyada amb la col·laboració de la comissió de festes. 

CONGRÉS D’EDUCACIÓ PÚBLICA 

El proper dissabte, 5 d’octubre s’inaugura el Congrés d'Educació 
Pública al vestíbul del TNC. 

https://congreseducaciopublica.wordpress.com/ 

TALLERS PER PARES I MARES 

Activitat gratuïta per pares I mares. Conduïda per Anna Maria 
Serra mestra de l’escola, psicopedagoga, constel·ladora i 
psicòloga sistèmica (CUDEC Mèxic). 

Són tallers en petit grup. Tenen com objectiu mirar la família, els 
fills, l’educació, els vincles i percebre el que ens ajuda a tenir una 
vida més plena per nosaltres i la nostra família. Es busca obrir la 
mirada a coses en que no hi havíem pensat, veure allò que ens 
limita i el que ens dona força. Els temes a tractar seran els 
vincles familiars, la comunicació, resolució de  conflictes, els 
límits amb amor, els canvis, les pèrdues i els dols, l’autoestima, la 
gestió de l’estrès en la criança i parlar de sexe prevenint abusos. 

Es proposen reflexions i exercicis en grup per desenvolupar 
recursos personals utilitzant tècniques de constel·lacions 
familiars. 

DIMARTS QUINZENALS EN PETIT GRUP de 16:30 a 18h 
(possibilitat de demanar servei de ludoteca a preu reduït) 

15 Places (segons rigorós ordre d’inscripció) 

INSCRIPCIONS: Per correu electrònic a 
families@escolalamaquinista.cat 

POSANT LES SEGUENTS DADES: El vostre nom i cognoms. 
Telèfon. Correu electrònic. El nom, edat i classe dels vostres fills. 
Cal especificar si algun necessitarà ludoteca. 

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 i racons: 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) 

PISCINA  

L’activitat de piscina en horari escolar s’iniciarà a l’octubre per a 
l’alumnat de 1r de cicle inicial. Mes endavant us farem arribar la 
informació amb el material que necessiten per aquesta activitat. 

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.  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r4w400KuRp0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=r4w400KuRp0
https://congreseducaciopublica.wordpress.com/
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NORMES D’ÚS DEL ROCÒDROM 

Compartim amb vosaltres les normes del rocòdrom: 
 
Només es pot utilitzar si hi ha un adult present 
S’espera fora de la zona de seguretat 
Màxim poden haver 4 usuaris 
Està prohibit tocar el protector de pluja (teulada) 
Utilitzar calçat esportiu 
 
Prohibit escalar per la part de darrere del rocòdrom 
 
Decidir la modalitat a practicar 
HORITZONTAL: Passar el rocòdrom d’una banda  a l’altre. Es fa 
una i es respecta l’ordre. Quan el primer passa al següent mòdul 
el segon pot començar, i així successivament. 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
VERTICAL: Pujar i baixar el rocòdrom sense saltar al baixar. 
Cada usuari ha d’estar en un mòdul. Màxim 4 usuaris alhora, un 
per cada mòdul.  
⇑⇑⇑⇑ 

ASSEMBLEA DE L’AFA 

L’assemblea de l’AFA es farà el proper 30 d’octubre a les 19:30h. 

RECORDEM 

Material socialitzat i sortides 

Els pagaments es faran 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. 

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: 215 euros o el que correspongui/ continuar 
5. Concepte: És molt important que aquí feu constar el 
curs+nom+1r cognom  de l’alumne/ i material (exemple: P4 Laura 
Pérez-material) 
Educació Infantil 215 euros de material i sortides. 
Primària (C.I. i C.M). 215 euros de material i sortides més 130 
euros de colònies. 
5è. 215 euros de material i sortides més 100 euros de camp 
d’aprenentatge. 
En la mesura que sigui possible feu un únic ingrés per estalviar 
les comissions bancàries. Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-
vos a direcció. També podeu fer els pagaments online, com a 
pagaments a tercers al número de compte: ES44 2100 5633 
2402 0002 3317 
 
 
 
 

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.  

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. 
Quota AMPA: 30 euros (2013-1607-79-0200137391) 
Inici de les activitats extraescolars: 1 d’octubre. 

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 del centre 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
https://cet10.com/espai-migdia-menjadors-lleure/
http://www.escolalamaquinista.cat/
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PLENARI +EDUCACIÓ 
 
 

Si teniu previst participar en la jornada, retorneu aquest full: 

 

Família 

Nombre de participants 

Adults 

Infants 

 

En el cas de deixar als infants a l’esplai amb els monitors, cal omplir l’autorització: 

Jo, com mare, pare, de                                                                     

autoritzo al meu fill/a, a participar en l’esplai organitzat  a l’Institut-escola El Til·ler a la jornada de treball del proper 24 

d’octubre. 

 

Signatura del pare, mare o tutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Página 5 de 5   

   

 

 

 

REGISTRE DE PASSAPORTS DE LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE  

 

 

 

Nom i 

Cognoms:.........................………………………………………………………………………………………................................ 

Data de 

naixement:...............................................Escola:.............................................Curs:.......................................................... 

Correu electrònic........................................................................................Telèfon:............ ................................................. 

 

D’acord amb les diferents lleis i normatives que us detallem a continuació us demanem que signeu per separat i 

explícitament, si hi esteu conformes, els següents paràgrafs. En/na...............................................com a mare/pare/tutor/a 

de............................................ i amb DNI.........................autoritzo; 

 

Protecció de dades: En compliment del Reglament General de protecció de dades (UE 2016/679 ) l’informem que: la cooperativa +educació 

(F6796871) és responsable del tractament de les dades que ens ha facilitat en aquest formulari . Autoritzo a utilitzar les dades per enviar informació 

relativa a les activitats de +educació, sccl i la universitat del temps lliure. 

Signat 

Drets d’imatge: D’acord amb l’article 3.a de la LOPD i el 5.1 del RLOPD, les imatges tenen la consideració d’una dada personal i el seu tractament 

exigeix un consentiment lliure, inequívoc, específic i informat. Autoritzo que la imatge de la meva filla/fill/tutoritzat 

..............................................................pugui aparèixer en qualsevol document gràfic i/o audiovisual corresponents a les activitats de +educació que 

es publiqui en qualsevol mitjà de comunicació, pàgina web i mitjans propis de difusió. 

Signat 

 

 


