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 Gener 2020 
 

Escola La Maquinista 

 

 

Els somnis es fan realitat quan tenim la convicció interna 

per a guiar-nos, la passió per a emocionar-nos i la 
disciplina per a executar les accions precises. 

Takumi  
 

 

FI DE TRIMESTRE 

Ha acabat el trimestre sense gairebé adonar-nos-en. 
Volem agrair-vos la col·laboració en els diferents moments de l’escola per fer-ho tot fàcil i 
agradable. Gràcies voluntaris, famílies, mestres, equip migdia, persones que treballeu a l’escola i 
nens i nenes! Per la vostra col·laboració i participació a festes, comissions, actes diversos, 
reunions, la nit màgica, pels vostres agraïments, la paciència, l’alegria, i la feina! 
 
Us desitgem unes festes fantàstiques i un any nou genial! 
Ens veiem el 8 de gener! 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

Recordeu que podeu trobar les activitats del +EDUCACIÓ a http://meseducacio.org Us la 
recomanem també per aquests dies de vacances. 
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. 

MARATÓ SOLIDÀRIA  

La Comissió de solidaritat agraeix la col·laboració amb la Marató per les malalties minoritàries. 
Hem recaptat 51€ amb la venda de crispetes al Cinemanista i 100€ en el mercat solidari de 2a 
mà. 
Hi ha temps per recollir els diners fins al març. Anirem fent petites actuacions per recaptar una 
miqueta més. Us mantindrem informats!!  

 

Fernando Pessoa, 8-12 08030 - 

Barcelona. tlf.: 933118438 

escola@escolalamaquinista.cat 

http://www.escolalamaquinista.cat 
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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. 

http://meseducacio.org/
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
http://www.escolalamaquinista.cat/
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ACTIVITATS I SORTIDES 

P5: 17 de gener activitat d’animació a la lectura a la Biblioteca 
Ignasi Iglésias 
P4: 22 de gener activitat d’animació a la lectura a la Biblioteca 
Ignasi Iglésias 
P3: 29 de gener activitat d’animació a la lectura a la Biblioteca 
Ignasi Iglésias 
P5: 24 gener. Visita al Centre d’astronomia de Sabadell. Activitat 
sobre planetes. Es tracta d’una sortida de tot el dia. El 
desplaçament es farà en autocar.  
 

JOGUINES DE NADAL 

L’alumnat d’educació infantil  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. 

PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21 

Les dates previstes per la preinscripció de l’alumnat nou al centre 
són del 23 de març a l’1 d’abril  

Per tal de tenir dades fiables en relació a la matrícula de P3 del 
curs vinent, demanem a les famílies que tingueu infants nascuts el 
2017, que es matricularan el proper curs, que ens feu arribar la 
informació a través del full que trobareu al final o bé a través del 
correu de l’escola.   

CONGRÉS D’ESCOLA PÚBLICA 

Congrés d'Educació Pública de Catalunya. 
Continuen els debats del Congrés d'Educació Pública. Aquest mes 
de gener, el dia 21 es parlarà a sobre formació inicial i permanent 
del professorat a l'institut -escola el Til·ler. 

RECORDEM 

Espai migdia  

Retorns de menjador:  
Amb el rebut de desembre s'ha fet efectiu el descompte 
corresponent al menú dels dies que l'alumnat de Cicle Inicial, Cicle 
Mitjà i 5è han estat de colònies i no han fet ús d'aquest 
servei. 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. 

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.  

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 

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.  

 

 

 

 

mailto:ludoteca@escolalamanquinista.cat
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MATRÍCULA 20-21 

ALUMNAT NOU A L’ESCOLA AMB GERMANS AL CENTRE 

 

Nom de l’alumne/a: 

 

Nom i curs del germà o germana escolaritzat actualment:  

              

 

 

Podeu retornar aquest full a la tutora del vostre fill/a o bé fer arribar aquesta informació a través d’un correu a l’escola 
(escola@escolalamaquinista.cat) 

 

 


