
   

Página 1 de 2   

   

 

 

Març 2021 
 

Escola La Maquinista 

 
 

 

“L'educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món” 

                                               Paulo Freire. 
 

PORTES OBERTES 

El dimecres 24 de febrer vam celebrar la jornada de portes obertes. En un curs diferent com aquest el 
format també ho ha estat. Les portes obertes telemàtiques han estat un èxit i volem agrair a tot l’equip i 
les persones que hi han participat la seva dedicació i compromís.  
Confiem que l’any que ve puguem recuperar la presencialitat en un escenari immillorable com ha de ser 
el nou edifici de l’escola, la construcció del qual avança fermament. 
 

L’equip directiu. 

CARNAVAL  

El divendres 12 de febrer vam celebrar el carnaval a l’escola. En dies successius les celebracions s’han 
reprès per donar el seu temps i el seu espai a la celebració de la festa per aquells grups que havien estat 
confinats. Hem recollit els moments més significatius del carnaval en la presentació interactiva que trobareu 
fent clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/603004bda76c980da94cce2f 

COLÒNIES 

El Procicat torna a permetre que les sortides escolars siguin amb pernoctació si és amb el grup bombolla. 
Ara és així, però no sabem tampoc si perdurarà en el temps.  

Davant d’un escenari tal d’incertesa, que dificulta de manera especial els aspectes organitzatius d’unes 
colònies que no sabem si es podran fer o no, i que generen molts dubtes en tots els àmbits de la comunitat, 
especialment pel que fa a les mesures de seguretat que s’hi puguin aplicar durant els dies de convivència, 
des de l’equip de l’escola hem pres la determinació de NO FER COLÒNIES en aquest curs. 

Únicament, i a l’expectativa que realment sigui viable, es manté la intenció de fer el viatge de final de sisè, 
donada la singularitat d’aquest. 

 

 

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://view.genial.ly/603004bda76c980da94cce2f
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Com a alternativa a les colònies, els equips docents de cada cicle 
treballen per organitzar una sortida singular d’un o més dies però sense 
pernoctació.  
La naturalesa singular d’aquestes sortides és possible que generi 
alguna despesa enconòmica a cobrir per les famílies, però que, 
difícilment, arribarà a l’import que acostumen a significar unes colònies. 
Us informarem de manera puntual de les propostes que vagin sorgint al 
respecte.  

 

PREINSCRIPCIÓ 
 
El Departament d’Educació ha estrenat un nou web en el qual podreu 
trobar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció, 
que per al curs 2021-22 serà en format telemàtic per a tothom, amb 
una organització clara i un llenguatge planer i entenedor: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 
 

• Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds 

• 25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació 

• 19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional 

• Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions 

• 30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un 
cop resoltes les reclamacions 

• 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de 
preinscripció empatades en punt 

• 7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva 
. 

SORTIDES 

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

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

04 de març, P3A visita al CRAM. 

05 de març, 3rB Museu Arqueològic. 

10 de març, 3rC Museu d’Història de Catalunya. 

12 de març, P4 Auditori “Pica so”. 

23 de març, 1r Taller d’Educació vial, a l’escola. 

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. 

 

 

 

 

 

 

APUNTA’T A LES COMISSIONS 
 
Fent clic a l’enllaç trobareu una presentació interactiva en la qual 
trobareu un vídeo de presentació de cada una de les comissions mixtes 
de la nostra escola i el seu correu de contacte. Us convidem a dedicar-
li una estona per tal trobar aquella comissió amb la qual millor encaixeu. 
Com sempre, us recordem que cadascú participa en la mesura que li 
és possible. Tota forma de participació, per petita que sigui, és valuosa. 
 

https://view.genial.ly/601ec5dd11728e0d19281b49 

EXTRAESCOLARS 

S’obre un nou període d’inscripció a extraescolars a l’escola. Aquesta 
vegada, seguint les indicacions del Procicat, es poden fer grups no 
coincidents amb els grups bombolla.  
 
Es mantenen, però, aquells grups que sí que són coincidents amb el 
grup bombolla i que ja estaven funcionant.  
 
Noves inscripcions fent clic aquí. 
 

FINAL DE TRIMESTRE 

El divendres 26 de març serà el darrer dia del trimestre. Aquell dia, 
els infants de primària podran fer lectura del seu informe de seguiment 
del segon trimestre, que després arribarà a casa. 
L’horari d’aquell dia serà l’habitual així com la recollida dels infants a 
la tarda. 
El primer dia del tercer trimestre serà el dimarts 6 d’abril.  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://view.genial.ly/601ec5dd11728e0d19281b49
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_vbrFj4FOLvjvlsUOzCgGgwllHwvCmqwo_XTvhK6j5gntEg/viewform

	PORTES OBERTES
	CARNAVAL
	COLÒNIES
	PORTES OBERTES
	CARNAVAL
	COLÒNIES
	PREINSCRIPCIÓ
	SORTIDES
	COMISSIONS MIXTES
	EXTRAESCOLARS
	PREINSCRIPCIÓ
	SORTIDES
	APUNTA’T A LES COMISSIONS
	EXTRAESCOLARS
	FINAL DE TRIMESTRE

