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L’educació no és la preparació per la vida. L’educació és 
la vida en si mateixa.  

John Dewey  
 

 

CONFINAMENT 

Comencem aquest  full felicitant a tots els infants per la seva actitud positiva i comprensiva que 
ens ajuda aquests dies de confinament.  
Estem vivint una experiència inimaginable per la majoria de nosaltres fins ara. Ens toca adaptar-
nos i fer-nos costat amb una mirada positiva que ens ajudarà a nosaltres i les persones amb les 
que convivim. 
Us desitgem que gaudiu de bona salut i us fem arribar una forta abraçada i molts ànims 
#joemquedoacasa 

SOM AQUI 

L’equip educatiu seguim connectats i pensant amb tots vosaltres. Estem trobant noves maneres 
de fer-ho: 
Podeu contactar amb les tutores dels vostres fills i filles a través del correu que us han 
facilitat. Setmanalment, mentre duri aquest situació, anireu rebent  propostes per seguir aprenent 
des de casa. 
No dubteu de cap manera de fer arribar a través d’aquets correus tot allò que us preocupi o 
demanar els suport que us calgui. 
Si necessiteu contactar amb la direcció de l’escola o que fem de pont a algun dels serveis externs 
que ens donen suport, feu-ho a través del correu de l’escola i ens posarem en contacte amb 
vosaltres: escola@escolalamaquinista.cat 
i tot allò que estigui relacionat amb l’espai migdia: espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
 
Heu rebut un petit questionari i us demanem que ens el respongueu per tal de saber que tot va bé 
o que necessiteu alguna cosa per acompanyar millor aquests dies des de la distància física. 
Intentarem que tot plegat ens enforteixi com a comunitat educativa i poguem superar aquest 
període de la millor manera possible. 
 

 

Fernado Pessoa, 8-12, 08030 - Barcelona.  

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. 
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+EDUCACIÓ DES DE CASA 

  Des de la universitat del temps lliure ens proposen gaudir  
  d'algunes activitats virtuals i pàgines web per realitzar activitats, jocs,    
  manualitats i un munt de coses més.  
  Al marge d’aquestes activitats, segur que en feu moltes més. Tot el 
  que es faci des de casa es segellarà al passaport:  
  Quan feu l'activitat, feu-vos una foto, penjeu-la al  instagram  
  etiquetant @meseducaciosa i afegint el hastag #UTLLdesdecasa. 
  Un cop fet vosaltres mateixos podreu marcar la casella escrivint el 
  hastag #UTLLdesdecasa.  
  Tota originalitat en les fotos, serà benvinguda! 

  La inciativa és molt fàcil:  

  1. Fes-te una foto fent l'activitat 
  2. Penja la foto etiquetant @meseducaciosa (és el nostre instagram) 
  3. Afegeix el hastag #UTLLdesdecasa 
 
  Totes les activitats que realitzin podràn ser segellades al passaport! 

   ESPAI MIGDIA 

  Es retornarà l’import proporcional als dies de març que no s’ha pogut 
  gaudir del servei. Si en el moment de retorn d’aquest import hi 
  hagués algun deute pendent es descomptarà de l’import a abonar. 
  No es girarà cap factura fins que no es reprengui l’activitat amb  
  normalitat. 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

I no ens oblidem de la lectura i els contes, que ens conviden a 
visitar altres móns i conèixer històries súper interessants! 

La comissió de biblioteca us oferim alguns enllaços per a que 
gaudiu del món de la literatura 

 

http://www.clij.cat   Pàgina del Consell Català del llibre Infantil i 
juvenil. També es va actualitzant cada dia a Twitter sota 
l’etiqueta  #iniciativesLIJ 

https://m.facebook.com/oliverjeffersart/photos/a.391765256611/10
156586435571612/?type=3   En aquest enllaç, l’Oliver Jeffers ens 
llegeix els seus contes 

https://open.spotify.com/episode/1u08UfXr6IxIXeEen7hXkb?si=-
jbxRtZbQFSdrSoO7RoMQQ  Una membre de la Comissió ens 
comparteix aquest podcast on explica contes tradicionals 

 https://mcusercontent.com/58463e7d270a366b9270a62d8/files/fc
d6f097-5cab-4464-8224-
0671c877da12/CONTE_Susan_Perrow.pdf?mc_cid=1b2fa9f2fb&
mc_eid=67d044fb48     Aquest és l'enllaç a un conte de l'editorial 
ING. Als subscriptors del seu butlletí cada dia els envien algun 
tipus de material i avui, fan arribar aquesta història escrita per un 
dels seus autors arrel del confinament 

MATRÍCULA 20-21 

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb 
el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots 
els ensenyaments i en totes les etapes. 

El Departament està treballant per tal que els diferents processos 
de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les 
garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits 
pensant en les circumstàncies actuals. 

S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com 
sigui possible. 

PROVES DE COMPÈTENCIES BÀSIQUES DE 6è 

El Govern de la Generalitat ha informat de la suspensió de les 
proves de competències bàsiques per l’alumnat de 6è. 
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