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“La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure
perquè es desenvolupi.”
Maria Montessori
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AVANCEM

SORTIDES

Comencem el tercer mes del curs i l’escola es manté oberta i plenament operativa, tot i tenir algun grup
confinat. Ens anem adaptant a la situació i entre totes les persones que configurem la comunitat
busquem solucions imaginatives als reptes que el context ens imposa. Ho fem, conscients de la
complexitat del moment, i ho fem amb la mirada de l’individu que forma part d’un col·lectiu que es nodreix
de l’exercici de la responsabilitat de cadascú. Cada dia que passa és un nou èxit per tota la comunitat,
gràcies als esforços que estem fent de manera conjunta.

PROTOCOL

Volem donar les gràcies a cadascuna de les persones que ho feu possible. Recordem, però, que no
podem abaixar la guàrdia. La confiança en les altres persones, en l’exercici de la responsabilitat
compartida, ens permet créixer com a comunitat.

FAMÍLIES DELEGADES
COMISSIONS MIXTES
UNIV. DEL TEMPS LLIURE
ENS CONEIXEU?

L’equip directiu.

RECORDATORIS
En aquesta ocasió no recordem els horaris, sinó la necessitat d’intentar ser àgils a l’entrada i la recollida
dels infants per tal d’evitar aglomeracions, utilitzar els accessos corresponents a cada grup.
Tanmateix, us recordem que heu d’intentar evitar aparcar el cotxe al pas de vianants just a l’entrada de
l’escola. D’aquesta manera evitarem possibles incidents amb altres vehicle i/o persones. Fem una crida a
mantenir actituds cíviques.
INFANTIL (P3)
Us recordem també que l'horari d'entrada dels infants de P3 és a les 9:10h. D’aquests, podran accedir a
l'escola a les 9h, només els que tinguin germans més grans al centre.
A les sortides, les famílies dels infants que tenen germans més grans, poden venir a recollir als més
petits a les 16:20h. Els infants de P3 que no tenen germans més grans surten a les 16:30h.
Per tots els grups, recordem que només un adult per infant, per tant, els germans més grans no
haurien de venir al vestíbul d’infantil.

Página 1 de 4

CALENDARI ESCOLAR

inici de les classes:
14 de setembre de 2020
vacances de Nadal:
Del 22 de desembre de 2020
al 7 de gener de 2021
vacances de Setmana Santa.
Del 27 de març al 5 d’abril
de 2021
acaben les classes:
22 de juny de 2021
Festes de lliure disposició:
7 de desembre, 15 de febrer
i 21 de maig.

SORTIDES

FAMÍLIES DELEGADES

3 de novembre, P3, P4 i P5 aniran a la granja, en la ja tradicional
sortida de tardor. És una sortida de tot el dia.

Volem agrair especialment a les persones que s’han ofert a fer de
delegades en cada un dels grups de l’escola. Podeu vehicular els
vostres dubtes i neguits comuns a través d’elles per fer-los arribar a
la tutora o a l’equip directiu. És important que sapigueu qui està
exercint aquest rol al grup de les vostres filles i fills. També us poden
ajudar a situar-vos en el canal de Telegram tant del grup classe com
del grup de famílies.

La sortida de 6è del 6 de novembre a l’Auditori ha estat anul·lada.
La sortida de Cicle Inicial al SAT passa al mes de febrer.
5 de novembre 6è A va a Can Putxet. És una sortida de tot el dia.
11 de novembre 3rB va al Museu de Paleontologia de Sabadell . La
sotida és de matí.
12 de novembre 3rA va a les coves de Moià. És una sortida de tot el
dia.
17 de novembre 3r C va al museu de la Ciència i la Tècnica de
Terrassa. És una sortida de matí.
11 de desembre, P3 faran un taller de contes i percussió dins
l’escola.
17 de desembre P4 A i B, faran un taller de Kapla a l’escola.
18 de desembre P5 A, B i C, faran un taller de Kapla a l’escola

NOVES RESTRICCIONS
Com ja us vam informar, hem hagut d’aturar les extraescolars al
centre ja que els grups no coincideixen amb els grups estables de
l’horari lectiu, tal com prescriu la nova norma. Confiem que passats
aquests 15 dies puguem tornar a oferir-les.
Els serveis d’acollida matinal i ludoteca de la tarda es mantenen, ja
que no tenen consideració d’activitat extraescolar sinó de servei
complementari a la comunitat.
Les sortides es mantenen sempre que l’activitat no hagi estat
cancel·lada i es mantinguin els grups estables i les mesures de
seguretat.
Aquelles sortides que eren fora de Barcelona ciutat i estaven
previstes per un divendres, han hagut de ser recalendartizades.

COMISSIONS MIXTES
Com a comunitat d’aprenentatge, les comissions de treball són
mixtes i treballem de manera conjunta docents i famílies.
Les diferents comissions ja estan elaborant el seu pla de treball per
al curs d’enguany.
Us animem a participar en la comissió que més us agradi o encaixi
amb el vostre perfil. Podeu contactar a través del correu electrònic.
Aquestes són les comissions que ara mateix estan en funcionament.
Fem una crida especial a participar de la comissió d’extraescolars.
Cal gent nova que ens ajudi a mantenir l’impuls necessari per seguir
endavant. Us rebrem amb els braços oberts.
Activitats extraescolars
Biblioteca
Espai migdia
Comunicació
Salut
Festes
Natura
Coeducació
Famílies i solidaritat
Infraestructura i obres

extraescolars@escolalamaquinista.cat
biblioteca@escolalamaquinista.cat
espaimigdia@escolalamaquinista.cat
comunicacio@escolalamaquinista.cat
salut@escolalamaquinista.cat
festes@escolalamaquinista.cat
natura@escolalamaquinista.cat
coeducacio@escolalamaquinista.cat
families@escolalamaquinista.cat
obres@escolalamaquinista.cat

Aviat començarà una campanya de comunicació a través de petites
píndoles explicatives en format vídeo que us permetran conèixer de
primera mà què es fa cada comissió.

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE
Com ja us vam informar, la Festa de Graduació de la Universitat del
Temps Lliure ha estat anul·lada degut a les darreres restriccions
aplicades pel govern.
Tot i això, als infants que han presentat el passaport se’ls ha fet
lliurament del seu diploma de graduació de a l’escola.
A partir d’aquest mes podeu estrenar un nou passaport. Per tal
d’obtenir-lo haureu d’omplir el document de registre adjunt i
fer-lo arribar a la tutora.
Un cop rebuda la inscripció us farem arribar el passaport de la
Universitat del Temps lliure, que per l’alumnat de 4t a 6è es
transforma en passaport Edunauta.

https://t.me/SalutEscolaCAT
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REGISTRE DE PASSAPORTS DE LA UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE

Nom i
Cognoms:.........................………………………………………………………………………………………................................
Data de
naixement:...............................................Escola:.............................................Curs:..........................................................
Correu electrònic........................................................................................Telèfon:.............................................................

D’acord amb les diferents lleis i normatives que us detallem a continuació us demanem que signeu per separat i explícitament,
si hi esteu conformes, els següents paràgrafs. En/na...............................................com a mare/pare/tutor/a
de............................................ i amb DNI.........................autoritzo;
Protecció de dades: En compliment del Reglament General de protecció de dades (UE 2016/679 ) l’informem que: la cooperativa +educació
(F6796871) és responsable del tractament de les dades que ens ha facilitat en aquest formulari . Autoritzo a utilitzar les dades per enviar informació
relativa a les activitats de +educació, sccl i la universitat del temps lliure.
Signat
Drets d’imatge: D’acord amb l’article 3.a de la LOPD i el 5.1 del RLOPD, les imatges tenen la consideració d’una dada personal i el seu tractament
exigeix un consentiment lliure, inequívoc, específic i informat. Autoritzo que la imatge de la meva filla/fill/tutoritzat
..............................................................pugui aparèixer en qualsevol document gràfic i/o audiovisual corresponents a les activitats de +educació que es
publiqui en qualsevol mitjà de comunicació, pàgina web i mitjans propis de difusió.
Signat
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