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INDEX
UNIVERSITAT +EDUCACIÓ

Saber que sabem ens fa humans.
Maturana

CRIDA EDUNAUTA
LES FAMÍLIES ENS VISITEN

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.

ACTIVITATS I SORTIDES
REUNIÓ DE COLÒNIES
ESPAIS PEDAGÒGICS
PREINSCRIPCIÓ 20-21

CRIDA EDUNAUTA

ACOMIADAMENT

La cooperativa +educació de sant Andreu treballa conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill
amb l’objectiu “d’exportar” la feina que estem fent amb els passaports d’aprenentatge del projecte
de “La Universitat del Temps Lliure” arreu de Catalunya.
Es presentarà el proper dimarts 3 de març de 17.30 h a 19.30 h a la Sala Pau Gil del Recinte
Modernista de Sant Pau.
http://www.meseducacio.coop/2020/01/29/crida-vols-impulsar-un-passaport-daprenentatgedescobreix-el-passaport-edunauta-i-atreveix-te-a-impulsar-lo-al-teu-territori/

CONGRÉS ESCOLA PÚBLICA

LES FAMÍLIES ENS VISITEN
Aquesta activitat està adreçada a les famílies de P3. Us proposem que vingueu a compartir una
activitat amb nosaltres, la que vosaltres vulgueu, cantar, tocar un instrument, fer un taller de
cuina, explicar un conte, compartir amb nosaltres alguna cosa relacionada amb la vostra feina o
amb la vostra afició... Dediquem els divendres a la tarda a aquesta activitat. Hi ha una graella per
apuntar-vos. Animeu-vos és molt divertit!
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RECORDEM

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
E.I.: "Three little pigs", el 3 de març a l’escola. Companyia "Blue
Mango".
P4: 25 de març. Concert Pica-so a l’Auditori. El desplaçament es
farà en autocar.
P5:17 de març. Cosmocaixa El calaix de sons. El desplaçament
es farà en autocar. Es tracta d’una sortida de tot el dia.
C.I.: 1 de març. Taller amb la guàrdia urbana a l’escola.
C.I.: 4 de març. Sortida a les pistes d’atletisme de Can Zam. Es
tracta d’una sortida matinal. El desplaçament es farà en metro.
C.I.:"Little Red", el 23 de març a l’escola. Companyia "Ipa
Productions".
3r: 11 de març. Taller de diversitat a l’escola.
3r: 31 de març. El bosc urbà del Fòrum. Curses d’orientació. Es
tracta d’una sortida matinal i el desplaçament es farà en autocar.
4tB: 12 de març. Tteatre Grec. Es gravarà un vídeo amb
Teleduca. Es tracta d’una sortida de tot el dia. El desplaçament es
farà en metro.
4t : 25 de març. Estadi Olímpic Raid atlètic. Es tracta d’una sortida
de tot el dia i el desplaçament es farà autocar

COLÒNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
23 de març a les 17h reunió per informar de les colònies
d’educació infantil del 23 i 24 d’abril

COMPARTINT ESPAIS PEDAGÒGICS
Us avancem les dates de les properes activitats adreçades a les
famílies::
Aquest curs us proposem venir a l’escola durant el matí del dia 5
de març per conèixer de més a prop els espais i propostes.
Si voleu participar d’aquest visita nomes cal que ens feu arribar un
correu a l’escola.
El dijous 16 d'abril a la tarda es farà una sessió formativa amb les
famílies que vulguin. En aquesta sessió explicarem com funciona
l'espai migdia, com treballem els hàbits i quines propostes de
lleure tenen els nens i nenes.
21 d’abril: Xerrada de nutrició per part de Natural Cuina.

PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21
Les dates per la preinscripció de l’alumnat nou al centre són del
23 de març a l’1 d’abril.
Farem la jornada de portes obertes el dissabte 7 de març al
matí. Per inscriure’s a la jornada cal trucar a l’escola.
De cara a rebre a les famílies que assistiran a la jornada,
necessitem alumnes i famílies voluntàries. Els alumnes de
cicle superior poden venir sols i les famílies podeu venir amb els
vostres fills/es.
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La jornada comença amb una xerrada a les 10h. Les famílies
voluntàries haurien de ser a l'escola a les 10:30h per tal
d’organitzar els grups que realitzaran les visites per les
instal·lacions.
Aquells que estigueu interessats en participar cal que feu un
correu
a afa@escolalamaquinista.cat o
bé
a escola@escolalamaquinista.cat per tal de confirmar la vostra
assistència i així poder saber amb quantes persones podem
comptar.

CONGRÉS D’ESCOLA PÚBLICA
El proper 24 de març a l’escola Baró de Viver a les 17:30h tindrà
lloc el darrer debat sobre l’escola pública. El tema és el model
d’escola pública que volem. La participació de tota la comunitat
educativa és molt important. Us animem a participar.

ACOMIADAMENT
Us fem arribar l’escrit de l’Anna Maria Serra com a mestra de la
nostra escola. Li desitgem molta sort en els nous projectes.
Estimades famílies, voldria compartir amb vosaltres que fa temps
que vaig iniciar un projecte laboral nou fora de la docència que
poc a poc i cada cop més, ha anat marcant el meu camí.
En aquests moments amb una barreja de tristesa i il·lusió us
comunico que deixo l’escola, per dedicar-me igualment a infants i
les seves famílies però des d’una vessant terapèutica i
d’assessorament familiar.
Continuo vinculada a aquesta estimada escola col·laborant en
tertúlies i tallers per acompanyar a les famílies a créixer i amb
molta il·lusió també quedo disponible pel que necessiteu.
No ha estat una decisió fàcil però crec que tenir més temps per
cuidar-me i poder estar en altres projectes és el que finalment
m’ha fet prendre aquesta decisió.
Estic profundament agraïda als meus 35 anys com a docent,
sense aquesta experiència no podria estar on estic ara. També a
l’oportunitat durant 10 anys de poder ser part de la meva estimada
escola La Maquinista; un projecte educatiu que tan m’ha aportat
com a mestra i persona.
M’emporto en el meu cor l’estima que m’heu fet sentir tants cops
les famílies, els mestres i tot el personal del centre. Gracies per
compatir, confiar i formar part de la meva vida.
Rebeu una forta abraçada i tot el meu agraïment.
Anna Maria Serra

RECORDEM
Espai migdia:
En el cas de faltar 5 o més dies consecutius de menjador, es
descomptarà el preu del menú en el rebut 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
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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.

