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Donar llibertat és donar amor i només l’amor pot salvar el
món.
Alexander Neill
PLENARI +EDUCACIÓ
El 24 d’octubre es va celebrar el plenari del projecte + educació. Les aportacions dels infants
sobre com podem fer la ciutat més sostenible i humana varen ser el motor de les propostes
d’enguany. Podeu seguir la informació al facebook, Més Educació Sant Andreu.
Els infants que vulguin participar a les activitats de la Universitat del temps lliure, poden
demanar el passaport a l’escola. 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.
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CINEMANISTA
El proper 22 de Novembre farem una nova sessió de cinemanista al gimnàs de l’escola a les
16.45 h.
En aquesta ocasió projectarem la pel·lícula Frozen i qui vulgui pot assistir disfressat.
Aquesta activitat forma part de les activitats de la universitat del temps lliure, no oblideu el
passaport!

FESTA DE LA NETEJA #BON PASTOR
Dissabte 23 de novembre a partir de les 10h podem col·laborar amb la campanya de convivència
del Bon Pastor i gaudir dels tallers, la música i les activitats familiars.
El punt de trobada és a l’I.E El Til·ler (pg. de Mollerussa,1).
Aquesta activitat està inclosa a la universitat del temps lliure. No oblideu el passaport.
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CALENDARI ESCOLAR

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

RECOLLIDA DE TAPS

E.I: 12 de novembre, excursió al Baixador de Vallvidrera per
gaudir del bosc a la tardor. Es tracta d’una sortida de tot el dia.

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 quístic

P-5: 6 de novembre, sortida al Palau de la Música per gaudir de
l’espectacle Trencadís de cançons.

http://www.fibrosiquistica.org/ca/noticies/taps-de-plastic

CI: 25 novembre, anem al teatre SAT a veure Fakizami

Podeu deixar-los al contenidor del vestíbul. Cada tap suma!

3rA: 7 de novembre. Museu d’Història.

CONGRÉS ESCOLA PÚBLICA

CONCERTS D’HIVERN

El 21 de novembre a les 17:30h la nostra escola acull el debat
sobre innovació, transformació, emancipació i xarxes. Aquests
debats són oberts a tota la comunitat educativa.

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.

ESPAI MIGDIA

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.
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).

https://espaimigdia.escolalamaquinista.cat/2019/10/29/decoremels-tovallons-de-lespai-migdia/

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.

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:

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.

ludoteca@escolalamanquinista.cat
acollida@escolalamanquinista.cat,
espaimigdia@escolalamanquinista.cat

Voluntariat

A l’espai migdia tenim una nova proposta per fomentar l’ús del
tovalló de roba. Feu una ullada al bloc:

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.
Com que l’espai del que disposem a l’escola és limitat, us
demanem que si voleu col·laborar, porteu les bosses el dia 29 de
novembre.
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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
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:
Dimecres i 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.

