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Gener 2021 

 

Escola La Maquinista 

 
 

 

“Aprendre no és només memoritzar una sèrie de coses sinó ser conscient de 
tot allò que has après” 

David Bueno, Catedràtic en Neuroeducació 
 

TORNEM. Recordeu que serà el dia 11 de gener! 

Comença un nou any, un nou trimestre del curs i noves oportunitats per fer que la vida a l’escola cobri 
sentit per tal que tot l’alumnat desenvolupi competències per la vida.  
Encetem aquest nou període amb energies renovades després del temps de vacances i us demanem a 
les famílies que ens acompanyeu en aquest procés per ajudar a créixer en plena consciència i llibertat a 
les nenes i els nens de l’Escola La Maquinista. 
 
L’equip directiu. 

MOLTES GRÀCIES! 

Us informem que l’administrativa de l’escola, l’Eva Osuna, ha començat una nova aventura laboral a un 
altre destí. Aviat una nova incorporació ocuparà el seu lloc de treball. 
Volem manifestar la nostra gratitud per totes les coses, sempre bones, que l’Eva ens ha aportat en tots 
aquests anys en els quals hem fet camí de manera conjunta per donar forma a la nostra escola. 
Desitgem que el nou destí t’ompli de felicitat i realització personal. Fins aviat! 

COMUNIQUEM-NOS 

La comunicació entre famílies i escola és molt important amb l’objectiu d’acompanyar en els seus 
processos als infants de manera coordinada. Per tal de mantenir aquesta comunicació, disposem de 
diversos canals.  
 

   Per qüestions d’interès individual ... 
Agenda de l’infant: va i torna a casa cada dia. Deixeu la vostra nota escrita i feu arribar l’agenda oberta 
per la pàgina on l’heu posat. 

   Correu Gsuite d’escola de la tutoria o especialitat nomicognom@escolalamaquinista.cat: 
   Correu Gsuite de l’escola (att equip directiu): escola@escolalamaquinista.cat 
   Telèfon de l’escola: 93 311 84 38 
 

Per qüestions que siguin d’interés de tot el grup, canalitzeu les vostres qüestions/demandes via les 
persones delegades d’aula. 

 

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

   

  INDEX 

  TORNEM  

  MOLTES GRÀCIES 

  COMUNIQUEM-NOS 

SORTIDES 

PREINSCRIPCIÓ 20-21 

GESTIÓ DE CASOS 

JORNADA INTENSIVA 

MENJADOR 

 
  

 
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.  
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SORTIDES 

02 de febrer, P3A Biblioteca de Can Fabra. 

03 de febrer, P3B Biblioteca de Can Fabra. 

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

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

20 de gener, P5 Biblioteca de Can Fabra 

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. 

26 de gener, P4A Biblioteca de Can Fabra. 

27 de gener, P4B Biblioteca de Can Fabra. 

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. 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021 - 2022 

Les dates previstes per la preinscripció de l’alumnat nou al centre són 
del 15 al 23 de març. 

Per tal de tenir dades fiables en relació amb la matrícula de P3 del 
curs vinent, demanem a les famílies que tingueu infants nascuts el 
2018, que es matricularan el pròxim curs, que ens feu arribar la 
informació a través del full que trobareu al final o bé a través del 
correu de l’escola.   

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 
 

Amb data 1 de desembre s’ha publicat una actualització del 
document de gestió de casos de COVID-19 als centres educatius, 
que posa al dia la darrera versió de 9 de setembre i incorpora totes 
les novetats que s’han produït durant aquest període. A tall de 
resum: 
 
- Possibilitat de fer el diagnòstic mitjançant PCR o test antigènic 

(no al centre).  
- El període de quarantena s’ha escurçat a 10 dies.  
- Quan s’està en espera del resultat de la PCR d’un infant o 

adolescent amb símptomes, els germans o germanes o 
convivents adults que vagin o treballin a un centre educatiu 
s’hauran de confinar en espera del resultat.  

- Aquells infants les famílies dels quals no autoritzen la PCR 
faran únicament la quarantena de 10 dies, quan es detecti un 
cas positiu al seu grup. 

- Període de temps pel qual una PCR o un TAR o una serologia 
IgG eximeix de la realització de quarantena: de 6 a 3 mesos.  

 
JORNADA INTENSIVA DEL JUNY  
 
Us comuniquem que el calendari de la jornada intensiva del Juny ha 
estat modificat. Finalment serà del 7 al 22 de juny. 

 
RECORDATORI MENJADOR  

Usuaris fixos: 116 euros al mes. Els rebuts es domiciliaran. Els 
rebuts domiciliats es passaran el dia 5 de cada mes a excepció del 
setembre, que es passarà el dia 20. 
 
Acollida (a partir de les 7:45h.) i ludoteca (de 16:30 a 17:30) seran 
30 euros mensuals pels infants que utilitzen el servei de manera 
fixa. 
Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a 
mínim 3 dies fixes no intercanviables:  

Usuaris de 5 dies setmanals: 116 euros  

Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros  

Usuaris de 3 dies setmanals: 70 euros 
 
El preu diari bàsic és de 6,30 + 0,30 d'activitats complementàries 
pels usuaris fixes. Per tal de cobrar una quota fixa fem servir la 
següent fórmula: 6,60 x 176 dies lectius / 10 mesos = 116,16 
(arrodonint 116).  

Les persones que s'incorporin o siguin baixa durant el curs, se'ls 
aplicarà la compensació per regular el preu. 
En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de ser excepcionals. 
El dia 5 de cada mes, a excepció de setembre (que es farà al voltant 
del 20), es farà el càrrec per domiciliació bancària. En cas de retorn 
del rebut, es carregaran les despeses de gestió (3 euros). Totes les 
altres formes de cobrament han de ser excepcionals i pactades amb 
la coordinadora de menjador. 

Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius de 
menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut de gener i de 
juny. 
En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixos poden fer 
ús de manera gratuïta de l'ampliació horària del servei durant la 
jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres setmanes de 
juny). 
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la 
coordinadora i abonant la quantitat de 7,5 euros diaris. També tenen la 
possibilitat d'adquirir un abonament de 10 dies al preu de 70 euros. En 
tots els casos és important avisar la coordinadora per telèfon o correu 
electrònic abans de les 9:30h del dia que es precisa el servei. 
Tots els canvis, avisos o reclamacions s'han de notificar per escrit a la 
Chantal, coordinadora del menjador que atendrà de dilluns a 
divendres de 9h a 9:30h. 
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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) 

 

 

 


