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Octubre 2020 

 

Escola La Maquinista 

 

 

“L’educació vol dir fer creadors, inventors, innovadors, i no conformistes” 

Jean William Fritz Piaget                                                                           
 

AGRAÏMENT 

Volem agrair a totes les persones que formen la nostra comunitat tot l’esforç compartit, la resiliència i la 
capacitat d’adaptació que ens ha permès que aquest curs singular comenci a rodar.  

Els infants venen cada dia a escola contents, amb ganes de seguir avançant en el seu camí particular 
d’aprenentatge en i per la vida. Aquest fet omple de sentit la nostra tasca com a educadors, i ens dóna 
força per seguir lluitant per oferir una educació de qualitat amb mirada inclusiva en un context complex com 
l’actual. Us demanem doncs mantenir aquest esperit de col·laboració, de complicitat, que fa possible que 
entre totes les persones de la comunitat, continuem fent escola. 

ENTRADES I SORTIDES 

Després de les primeres setmanes, i alguns ajustaments necessaris, valorem positivament el seu 
funcionament. Us recordem però, la importància de respectar les hores d’entrada i sortida de cada torn, 
així com la necessitat de mantenir la distància de seguretat quan s’espera en l’exterior de l’edifici. És 
important que evitem les aglomeracions de persones davant dels accessos. 
 

CURS ACCÉS HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

P3 A i B PORTA PRINCIPAL, 
P3 i P4 entrada a les aules per 
accés d’infantil.  
 
P5 accés per la porta principal 
de l’edifici.  

9:10 16:30 

P4 A i B 9:00 16:20 

P5 A, B i C 9:00 16:20 

3r A, B i C PORTA PATI PRIMÀRIA, 
entrada a les aules per l’escala 
a la torre. 

9:00 16:30 

4t A, B i C 9:00 16:30 

1r A i B 
PORTA PATI DE PRIMÀRIA, 
entrada a les aules per l’accés 
del pati  i pujar per les escales. 

8:50 16:20 

2n A i B 8:50 16:20 

5è A, B, C, D 9:10 16:40 

6è A i B 9:10 16:40 

 

Fernando Pessoa, 8-12, (08030) - 
Barcelona.  
Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  
escola@escolalamaquinista.cat 
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RECOLLIDA EN CAS DE PLUJA  

P3, les famílies entren per la porta principal i accés d’infantil a les 16:30h. 
P4 i P5, les famílies entren per la porta principal i accés d’infantil a les 
16:20h. 
1r i 2n, les famílies entren per la porta del pati de primària a les 16:20 i 
recullen els infants davant de la sortida de l’edifici al pati de primària. 
3r i 4t, les famílies entren a les 16:30 per la porta principal i esperen a la 
tanca davant dels lavabos del gimnàs. 
5è i 6è, les famílies entren a les 16:40 per la porta del pati de primària i 
esperen als infants davant de la sortida de l’edifici al pati de primària. 

ÚS DE LA MASCARETA, ÚLTIMA HORA 

Amb data 30 de setembre, en roda de premsa, el Departament de Salut 
va informar que l’ús de la mascareta als grups estables de primària es 
manté. Van comunicar que la situació epidemiològica  no permet 
retirar la mesura que van anunciar per als primers 15 dies. Per tant, i 
fins a nou avís de l’administració, l´ús de la mascareta dins els grups 
de convivència estables a primària continuarà sent prescriptiu. 
 
Us recordem que els infants de primària han de dur DUES mascaretes 
i  DUES bossetes tipus estoig que es puguin tancar, on guardar-les. A 
migdia qui dini a l’escola se la canviarà, i qui no es quedi a dinar ho 
haurà de fer a casa.  

PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS 

Aprofitem l’avinentesa per fer recordatori sobre alguns aspectes clau 
pel que fa a la gestió de casos relacionats amb la Covid-19: 
 
Si porteu a l’infant al pediatra, i determina que cal fer una PCR, un cop 
feta la prova, l’infant i, si és el cas, els seus germans, hauran d’estar a 
casa fins a obtenir el resultat.  
 
Si el resultat és negatiu, els germans podran venir a escola de manera 
normal, i l’infant que s’ha fet la PCR, podrà tornar quan hagi passat 24h 
sense simptomatologia compatible. 
 
Si el resultat és postitiu, haureu d’informar a la direcció del centre, que 
posarà en marxa el protocol. Tots els membres del grup de convivència 
estable (GCE), s’hauran de fer una prova PCR i hauran de fer la 
quarantena de 10 dies. Els germans dels membres del GCE, fins a 
obtenir el resultat hauran d’estar a casa també. 
 
A continuació compartim també alguns aclariments que recentment han 
fet arribar als centres educatius. 
 
1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha 
de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es 
prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre 
educatiu. El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, 
sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la 
resta de grups de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada 
lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets 
del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als 
respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer 
la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, es 

comunicarà a les famílies el dia i hora en que es farà fer la PCR als 
alumnes, que serà preferentment al mateix centre.  
 

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, 
la resta de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la 
jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la 
realització de la PCR als contactes estrets i rebre les instruccions 
necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. 
Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, es comunica on es 
farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran 
fer altres activitats fora del centre educatiu.  
 
a. Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies 

a l’inici de la jornada lectiva, els membres del grup estable de 
convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització 
de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de 
seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de 
convivència estable.  
 

b. En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la 
direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels 
contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les 
indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix 
cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han 
d’acudir al centre educatiu el següent dilluns amb les dues 
finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, 
sinó que es fes a un punt centralitzat, també es comunicarà 

A l’hora de fer les PCR, la recomanació de l’administració és que els 
infants no estiguin acompanyats. Des de l’escola insistim què sigui tot 
el contrari, i tenim el consentiment exprés de la nostra referent de 
Salut a que pugui ser així, com ha ja estat amb el cas del grup que ha 
passat per l’experiència. 

Al canal de Telegram de Salut/Escola trobareu informació actualitzada. 
Us deixem l’enllaç d’inscripció. 
 

https://t.me/SalutEscolaCAT 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Fins a nou avís, l’accés de les famílies al centre serà restringit. Totes 
les entrevistes amb docents i reunions de grup es faran de manera 
telemàtica. Administració tindrà els següents horaris d’atenció pels 
quals haureu de demanar cita prèvia via mail o per telèfon. 
 
Secretaria: dimarts de 15:00 a 16:30, dijous de 9:00 a 12:00 i 
divendres de 9 a 11:30h 
Direcció: dilluns de 15:00h a 16:30h i divendres de 10 a 12:30 
 
Per contactar amb l’equip docent recordeu que ho podeu via 
telemàtica directament a l’adreça que us han facilitat, o mitjançant 
l’agenda de l’infant. 
 
Per comunicacions relatives a proves de PCR, us demanem que 
escriviu un mail a la tutoria i poseu en còpia el correu de l’escola: 
 

escola@escolalamaquinsita.cat 
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SORTIDES  

13 d’octubre, 1r i 2n faran un taller de Kapla a l’escola. 

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. 

6 de novembre, 6è anirà a l’Auditori a veure l’obra “Banda Ampla” 

11 de novembre, 1r i 2n aniran al SAT, a veure l’obra “Klé” 

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. 

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE 

A través dels grups de Telegram heu rebut el catàleg de les activitats 
del mes d’octubre. 

Aprofiteu per omplir els vostres passaports abans de la Festa de 
Graduació, que tindrà lloc el dia 30 d’octubre. Us anirem informant. 

Passada la festa ja podreu 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. 

FESTES DE TARDOR 

Arriba la tardor i amb ella les festes que, tradicionalment, hem celebrat 
a l’escola. Donat el context actual sabem que no es podran celebrar 
de la mateixa manera. 

Des de l‘equip de mestres i juntament amb la comissió de festes 
estem treballant per trobar altres maneres de fer-ho possible.  

ESPAI MIGDIA 
 
El dia 23 d’octubre es realitzarà l’habitual reunió d’espai migdia en 
format telemàtic. Més endavant rebreu la convocatòria. 

 
L'atenció a les famílies usuàries de l'espai migdia de l'escola es farà 
preferiblement per via telefònica o per correu electrònic (demanar 
dieta astringent, alguna observació important, dubtes, etc.) 
 
L'horari per fer pagaments en efectiu o TPV, pels que feu ús del servei 
de manera esporàdica, serà de 9:00 a 9:30 amb demanant cita 
prèviament. Els atendrem a la sala Estepa. 
 
Telèfon directe de l'espai migdia: 667450370 (De 8:30 a 16:00 hores) 
Correu electrònic: espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
 

Les consultes o qüestions referents a l'acollida o la 
ludoteca les podeu adreçar a: 
acollida@escolalamaquinista.cat 
ludoteca@escolalamaquinista.cat 
 
EXTRAESCOLARS 

Us informem que el cost recarregat a les activitats per fer front a la 
despesa de la figura de coordinador d'extraescolars  serà 
subvencionada aquest any per l'AFA íntegrament. De manera que 
els preus trimestrals es veuen reduïts.  

S'ha tingut en compte la disminució en les inscripcions, que no podia 
fer front al pressupost, i la importància de tenir una persona que 
vetlli diàriament pel bon funcionament de les activitats i de la cura 
dels espais escolars utilitzats. De manera que s'ha considerat 
important mantenir aquesta figura pel bon funcionament del servei 
que oferim a les famílies. 

Us deixem aquí com queden els preus per aquest curs 2020/2021 
en aquestes activitats. 

Diver’s: iniciació musical, tria i remena, expressió musical, teatre, 
màgia, parkour, anglès, atelier, robòtica,parkour, còmic i tabals. 

Preus: 63€/trimestrals totes a excepció de robòtica 
100,5€/trimestrals i màgia 79,5€/trimestrals. 

Activitat Vernita Studio&Shop: costura creativa. 

Preu: 85,5€/trimestrals + 10€ per curs de material 

Activitats +Educació: tastaesports i dansa urbana. 

Preus: 91,5€/trimestrals tastaesports 2 dies a la setmana i 
61,5€/trimestrals dansa urbana. 

Us recordem que mantenim obertes les inscripcions durant aquest 
mes d'octubre. 

 

 

. 
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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 

 

 

 

 

 


