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Tot sembla impossible fins que es fa.
Nelson Mandela

NIT MÀGICA
ENS VISITEN

FESTA MAJOR
El proper diumenge 1 de desembre participarem a la cercavila. Enguany ens disfressem de
senyals de trànsit i cotxes. https://www.escolalamaquinista.cat/rua-cercavila-2019/
Us hi esperem!

MARATÓ SOLIDARIA
La Comissió de Solidaritat us convida a col·laborar amb el mercat de segona mà. Els beneficis es
destinaran a ajudar a recollir fons a la marató de TV3.

NIT MÀGICA
Per a que el tió pugui cagar regals ben especials us convoquem d’amagat a la nit màgica el 12 de
desembre a partir de les 20h. Tots junts prepararem els regals.
Aquest any comptarem també amb la col·laboració d’ex-alumnes.
Cadascú pot portar alguna cosa de menjar o beure per compartir. És una estona molt agradable i
productiva. No us la perdeu!

ENS VISITEN
Aquest mes ens han visitat 40 mestres i professionals de Catalunya i del País Valencià
interessats en conèixer les pràctiques del nostre centre.

CONGRÉS ESCOLA PÚBLICA
El 21 de novembre la nostra escola va acollir el debat sobre innovació, transformació,
emancipació i xarxes. Aquests debats són oberts a tota la comunitat educativa i vàrem poder
compartir principis, accions i condicions per seguir avançant.
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inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 21 de desembre 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.

ACTIVITATS I SORTIDES

PARLEM DELS LÍMITS

P3: El 5 de desembre al matí, anem a l’Espai Bota a gaudir d’un
espectacle infantil en el marc de la Festa Major.

La comissió de famílies us convida a participar del debat sobre
els límits el proper dimarts 10 de desembre de 4:30 a 6 a la
classe de FINLANDIA. La sessió estarà conduïda per l’Anna
Maria Serra (Psicòloga sistèmica i psicopedagoga)
Reserveu
plaça
enviant
un
correu
a families@escolalamaquinista.cat

P4 i P5: El 5 de desembre al matí, anem a l’envelat de Can Fabra
a gaudir d’un espectacle infantil en el marc de la Festa Major.
P-4: 2 de desembre, sortida al COSMOCAIXA realitzaran
l’activitat TOCA,TOCA. Es tracta d’una sortida de tot el dia. El
desplaçament es farà en autocar.
1r: 11 de desembre al matí. Anem a cantar a la Residència de la
Gent Gran del Bon Pastor.
2n: 12 de desembre al matí. Anem a cantar a la Residència de la
Gent Gran del Bon Pastor.
4tOasi: 3 de desembre al matí, sortida a la Fundació Arrels. El
desplaçament es farà en metro.

CONCERTS D’HIVERN
Ja tenim dates pels concerts d’hivern i us les compartim per si us
podeu organitzar per venir.
12 de desembre: Activitat musical amb l’alumnat de P3
13 de desembre: Concert de P4.
16 de desembre: Concert P5
17 de desembre: Concert de C.I. (1r i 2n)
18 de desembre: Concert de C.M. (3r i 4t)
19 de desembre: Concert de C.S. (5è i 6è)
Tots els concerts començaran a les 15:30h i es faran al gimnàs
de l’escola.

20 DE DESEMBRE
El dia 20 de desembre, darrer dia del trimestre, les classes
acabaran a les 13h i l’espai migdia a les 15:30h

JOGUINES DE NADAL
L’alumnat de parvulari i cicle inicial poden portar una joguina per
compartir amb els companys i companyes el dia 8 de gener.
Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i que
sigui una joguina prou resistent

ESPAI MIGDIA
Amb el rebut de gener, es faran efectius els descomptes dels
menús de l’alumnat fix que ha faltat 5 o més dies consecutius
durant el primer trimestre.
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Podeu demanar ludoteca a ludoteca@escolalamaquinista.cat

RECORDEM
Espai migdia
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.
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.
Per qualsevol avís relacionat amb l’acollida, la ludoteca o l’espai
migdia podeu trucar al telèfon directe 667450370 o fer arribar un
correu a:
ludoteca@escolalamanquinista.cat
acollida@escolalamanquinista.cat,
espaimigdia@escolalamanquinista.cat
Voluntariat
Si voleu col·laborar com a voluntaris per a racons, grups
interactius i per acompanyants a piscina, envieu-nos un correu a
l’escola (escola@escolalamaquinista.cat)
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
Recollida de taps
La campanya de recollida de taps continua a l’escola. Recordeu
que amb aquesta campanya ajudem a la recerca de la fibrosi
quística. Ajudem a l'associació catalana de fibrosis quística
http://www.fibrosiquistica.org/ca/noticies/taps-de-plastic
Podeu deixar-los al contenidor del vestíbul. Cada tap suma!
Atenció a les famílies
Si necessiteu tenir una entrevista amb la mestra feu una nota a
l’agenda de l’alumne per concertar-la.
D’altra banda els tutors us citaran per a una entrevista al llarg del
curs.
Direcció i secretària:
Divendres de 9h a 12:30h, dilluns i dimarts de 15h a 16:30h.
Preguem que respecteu aquest horari per no entorpir les
activitats lectives.

