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3r TRIMESTRE
Hem estrenat el tercer trimestre a distància. Entre tots hem estat capaços d’adaptar-nos a
aquesta nova situació i trobar el punt per fer-ho de la millor manera possible.
Volem agrair-vos a tots, famílies i equip pedagògic, la il·lusió i compromís per fer que aquest
temps sigui ple de moments especials pels infants. També hem de felicitar als nens i nenes que
han demostrat paciència, comprensió i que estan portant aquesta situació amb molta dignitat.
Ara ja poden sortir una estona cada dia. Tan de bo es pugui controlar la pandèmia que ens ha
condicionat i a poc a poc poguem reprendre la normalitat.

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
REGULACIÓ ECONÒMICA
CASAL D’ESTIU
RECORDEM

PLA DE CONTINGÈNCIA
Al web de l’escola podeu trobar el pla de contingència del centre que recull l’organització durant
el
període
deweb
confinament.
https://www.escolalamaquinista.cat/wpcontent/uploads/2020/04/Pla-de-conting%c3%a8ncia-COVI-19.pdf

CONGRÉS D’EDUCACIÓ PÚBLICA
El congrés de l’escola pública continua virtualment. Des del Congrés d'educació Pública proposem
debatre ara més que mai sobre com ha de ser l'educació del futur.
És per això que demanem a tota la comunitat educativa que participeu virtualment en el 5è debat
sobre el Model d'Educació Pública que volem.
Quan obriu l'enllaç, al final de l'explicació veureu on heu de clicar per accedir al formulari.
No us ocuparà molt de temps, i val la pena que totes i tots aportem la nostra visió.
https://sites.google.com/view/modeleducaciopublica/

Página 1 de 3

CALENDARI ESCOLAR
inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 22 de desembre de al 7 de
gener.
vacances de Setmana Santa.
Del 13 al 22 d’abril
acaben les classes:
21 de juny
Festes de lliure disposició:
2 de novembre, 7 de desembre i
4 de març.

DANSA ARA
Els nens i nenes de 2n han estat preparant unes danses. El
confinament no ha permès compartir la mostra en directe, però
tots els que vulgueu, estigueu preparats per ballar el dia 29
d'abril cap a les 18h, seguint el Programa de Dansa Ara a Casa
per BTV i gaudiu de la jornada.
Alguns nens i nenes heu enviat videos amb la Dansa de Mambo,
que és una de les sis danses del Repertori del Dansa Ara.
Esperem veure-us a la televisió.

COLÒNIES A CASA.
Les nenes i els nens d'infantil han preparat la motxilla i han
anat de colònies!!! Hem canviat el contacte amb la natura per
mirar per la finestra el cel i els núvols; els animals de la granja
pels nostres ninos de peluix. Hem dormit al passadís, sota una
taula del menjador, en una tenda al balcó o en una cabana feta
amb llençols i coixins. A la nit hem fet ombres i hem atrapat la
llum que es movia per la paret. Les activitats de Sant Jordi ens
han permés experimentar, inventar, crear, cantar i ballar. Han
estat unes colònies diferents però igualment inoblidables!!!

COMISSIÓ DE FAMÍLIES
La comissío de famílies ens ofereix una xerrada-tertúlia el
proper diumenge, 3 de maig, a les 12h, a càrreg de l’Anna
Maria Serra.
En aquesta sessió s’abordaran de manera pràctica possibles
efectes i símptomes del confinament que son normals en nens i
nenes, com ho podem fer per acompanya-los, minimitzar els
efectes i viure-ho de la manera més positiva.
Us podeu inscriure al correu families@escolalamaquinista.cat i
rebreu la invitació per entrar a la xerrada uns minuts abans.

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
Agraïm a la comissió de biblioteca l’acompanyament amb les
propostes des de l’inici del confinament, però molt especialment
pels poemes i recomanacions de lectures que ens han
acompanyat i han complementat les propostes de les mestres
per celebrar Sant Jordi.

REGULACIÓ ECONÒMICA
Atenent al comunicat de la Direcció general de centres públics,
les quotes i les aportacions de les famílies per a material escolar,
equipaments i sortides programades dins l’activitat reglada que
es perceben des dels centres, es retornaran els imports
corresponents a les setmanes que els centres hagin de romandre
tancats.
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Un cop acabat el període de tancament del centre i es pugui
valorar quines activitats, sortides i colònies han estat suspeses
per impossibilitat de recalendaritzar, es calcularà l’import a
retornar a les famílies. La part proporcional al material fungible
del temps que l’escola ha estat tancada serà calculada i
retornada. El retorn es farà, per evitar despeses bancàries
innecessàries de la següent manera:
● Colònies: retorn via transferència bancària o recollida a
secretaria.
● Sortides i material fungible: descompte a la quota del curs
2020-21 excepte a les famílies de 6è o famílies que marxin de
l’escola que se’ls farà el retorn via transferència bancària o
recollida a secretaria. Si alguna família necessita rebre abans
l'import d’aquesta part proporcional, cal que faci un correu
electrònic a l’escola.
Quota AFA:La comissió Gestora va aprovar oferir el retorn de la
quota a les famílies que ho sol·licitin, sense deixar de ser soci de
l’AFA. 30 €

CASAL D’ESTIU A L’ESCOLA
Des del dia 25 d’abril estan obertes les inscripcions al Casal que
es farà a l’escola.
http://www.meseducacio.coop/2020/04/25/casal-destiu-vint-milllegues-de-viatge-submari-a-la-maquinista/
Guiats pel Capità Nemo i acompanyats per un equip de monitors i
monitores de l'escola, us convidem a participar en el casal
d’aquest estiu 2020 de la mà de la cooperativa +Educació.
Podeu
fer
la
preinscripció
online:
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/estiu/090451CA
S01#
Contacteu per mail, telèfon o web: 671.22.52.64 // 693.72.48.16
Mail: casalmaquinista@meseducacio.coop

RECORDEM
Contactar amb l’equip: 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, feuho a través del correu de l’escola i ens posarem en contacte
amb vosaltres: escola@escolalamaquinista.cat
+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.
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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!

