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Febrer 2021 
 

Escola La Maquinista 

 
 

 

“Educar la ment sense educar el cor, no és educació en absolut” 

                                               Aristòtil. 
 

PORTES OBERTES 

El dimecres 24 de febrer farem jornada de portes obertes. Enguany, a causa de la pandèmia, el format 
serà telemàtic. Demanem a les famílies assistents que omplin un formulari d’inscripció per tal d’organitzar 
la trobada. Al web del centre trobaran tota la informació. 
 
Tanmateix, com habitualment hem fet, us convidem a les famílies de la comunitat a col·laborar assistint a 
la sessió. La jornada tindrà una sala gran on explicarem el projecte, i després dividirem en sales més 
petites on hi haurà mestres de l’equip per atendre a les persones assistents de manera més 
individualitzada. És en aquestes sales on us podeu connectar per intercanviar impressions amb la gent 
assistent. Per tal de organitzar-nos, us demanem que si teniu interès a participar, ens escriviu un mail a 
escola@escolalamaquinista.cat. 
 
D’altra banda, una de les dades importants per a les famílies noves, és saber el nombre de germans que 
es matricularan a l’escola el proper curs. Per tal de fer les previsions correctes, us demanem que 
aquelles famílies que tingueu infants per matricular a P3 el curs vinent, i encara no ens ho hagueu 
comunicat ens retorneu el full annex, o ompliu aquest formulari. 
 

L’equip directiu. 

CARNAVAL  

El divendres 12 de febrer celebrarem el carnaval a l’escola. En aquesta ocasió, hem de fer una adaptació 
de la festa que habitualment fèiem per tal d’ajustar-nos a les mesures sanitàries establertes. 
Malauradament,  la celebració no podrà ser oberta a les famílies. Procurarem captar els moments més 
significatius per fer-los arribar via telegram. 
Els nostres infants escolliran una disfressa relacionada amb el projecte de treball o alguna altra idea que 
sorgeixi del seu teixit d’aula. El dia 12 sortirem al pati i, al ritme de la música, farem una rua per mostrar 
la nostra disfressa a la resta de companys i companyes de l’escola. 
 
 
 
 
 

 

Fernando Pessoa, 8-12, (08030) - 

Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  

Vacances de Nadal: 

Del 22 de desembre de 2020 
a l’11 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. 
Jornada intensiva: 
Del 7 al 22 de juny 
Festes de lliure disposició:  

15 de febrer i 21 de maig.  
 

 

 

https://forms.gle/tVXUZqdP5X3Y6nHN7
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
https://forms.gle/EyvdojQdehXaLb648
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ESTAT DE LES OBRES 

Continuem amb el seguiment de les obres del nou edifici de l’escola. 
Actualment la part constructiva es troba pràcticament acabada i és 
hora de cuidar els detalls d’acabats.  
Coordinem aspectes com la previsió de preinstal.lacions per trasllat 
d’equipaments i mobiliari, equipació de la cuina i disseny de l’espai 
exterior al qual començarem a anomenar “jardí”, que serà la darrera 
intervenció que es faci.  
Queda per confirmar la possibilitat que es faci lliurament de claus en 
algun moment després de setmana santa. Quan s’hagi produit aquest 
fet començarem a fer visites amb l’equip i amb infants per planejar el 
trasllat i somiar els nous espais. 

 

COLÒNIES 
 
El confinament municipal que actualment imposa el Govern de la 
Generalitat afecta a totes les sortides escolars si aquestes tenen lloc 
en alguna ubicació fora del municipi.  
De moment, a les sortides ordinàries que tenim planificades no 
afecta, ja que totes són dins de la ciutat de Barcelona. 
 
Amb relació a les colònies, quedem pendents de l’evolució de la 
pandèmia i les mesures restrictives que s’apliquin en aquell moment. 
De moment, les primeres són les de cicle mitjà, programades del 17 
al 19 de març. Estarem pendents de l’evolució de la situació.  
Totes les cases de colònies contractades es mantenen fermes en 
oferir el seu servei i ens han passat els seus protocols per tal de 
complir amb els requeriments sanitaris actuals. 
 
Si poc abans de les dates proposades les restriccions es mantenen, 
proposarem un canvi de dates cap a finals del tercer trimestre. En 
aquest cas estarem a expenses de la disponibilitat de la casa de 
colònies. Si finalment no és viable fer-les, organitzarem des de 
l’escola alguna sortida sense pernoctació com a alternativa. 
 
Per qualsevol aclariment que necessiteu o observació que vulgueu 
fer sobre aquest tema, podeu contactar amb l’equip directiu o amb la 
tutora del grup. 

SORTIDES 

02 de febrer, P3B Biblioteca de Can Fabra. 

03 de febrer, P3A Biblioteca de Can Fabra. 

05 de febrer, 1r i 2n, SAT teatre “Kle” 

16 de febrer, 3r i 4t, SAT teatre “Dintríssim” (Xiula) 

22 de febrer, 3r “Poliminos”, a l’escola. (museu de les mates) 

22 de febrer, 4t “L’home de Vitruvi”, a l’escola (“) 

24 de febrer, 4t “Maambo”, Auditori. 

01 de març, 3r “Can Coll, Collserola”. 

02 de març, tot infantil teatre en anglès “The Farm”, a l’escola. 

09 de març, P4 Auditori “Pica so” 

17 a 19 de març, 3r i 4t Colònies a Besalú. 

26 de març, P5 Palau de la Música “Trencadís de cançons”. 

26 de març, 1r i 2n teatre en anglès, “Wanda de Witch”, Espai Bota. 

FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 
Us recordem que el dilluns 15 de febrer està establert com a festa de 
lliure disposició al calendari. 

BENVINGUDA RUTH! 

Donem la benvinguda a la nostra nova auxiliar administrativa, la 
Ruth Sbert, que comença una nova etapa laboral a la nostra 
comunitat. 

Aprofitem per recordar els horaris d’atenció d’administració: 

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 
 

JA NEDO a 5è 
 

Els grups de 5è inicien l'activitat “Ja nedo” en el marc de l’àmbit 
d’Educació Física. L’activitat es durà a terme a les instal.lacions del 
AE Bon Pastor, en sessió de tarda.  
 

• 5èA Aqüeducte, dimarts. 

• 5èB Carib, dimecres.  

• 5èC Oasi, dijous.  

• 5èD Atelier, divendres. 

 

LA MAQUINISTA AL MNAC 

El mes de desembre, les dues classes de primer i una de tercer van 
fer un taller a l'escola amb uns arquitectes que es deia "Construint a 
les escoles".  

Del 29 de gener fins al 21 de febrer podeu visitar l'exposició al 
MNAC on hi trobareu les 43 maquetes representatives de les 800 
realitzades en 14 escoles de Barcelona, així com fotos i textos que 
explicaran el que ha significat aquesta experiència viscuda. 

L'accés a l’espai de l'exposició serà gratuït per a tothom (caldrà que 
especifiqueu que aneu a veure l’exposició).  

Per altra banda, l’accés al museu per al públic i les famílies és 
gratuït els dissabtes de les 15 a les 18h i el primer diumenge de mes 
que en aquest cas seria diumenge 7 de febrer.  

Mes información fent clic aquí. 

https://www.museunacional.cat/ca/activitats/construint-les-escoles-exposicio-de-maquetes
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MATRÍCULA 20-21 

ALUMNAT NOU A L’ESCOLA AMB GERMANS AL CENTRE 

 

Nom de l’alumne/a: 

 

Nom i curs del germà o germana escolaritzat actualment:  

              

 

 

 Podeu retornar aquest full a la tutora del vostre fill/a o bé fer arribar aquesta informació a través d’un correu a l’escola  
(escola@escolalamaquinista.cat) 
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