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“Els infants han de saber sempre per què fan les coses”
Rosa Sensat.
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SANT JORDI

El passat 8 de març, en el marc de la celebració del dia de la dona, la Comissió de Coeducació del centre
va impulsar tot un seguit d’iniciatives que ens ajuden a posar encara més l’accent en la necessitat de
participar des de les escoles en la lluita contra la discriminació per raó de gènere. Volem felicitar la seva
empenta així com la feina que fan cada una de les comissions, especialment en aquests temps
complexos que estem vivim
Aquest curs, l’equip docent de l’escola participem en el tercer i últim curs del programa d’Escoles per la
Igualtat, que ens ha ajudat a enfocar la mirada cap la diversitat funcional, cultural, de gènere i les seves
interseccionalitats.
L’equip directiu.
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SANT JORDI
El divendres 23 d’abril celebrem la diada de Sant Jordi. Volem que aquesta festa signifiqui un primer pas
en la desitgem pugui ser una progressiva recuperació de l’entrada de les famílies al centre, que ara
mateix es veu afectada per les restriccions sanitàries.
Enguany, proposem fer un recorregut literari, en la línia de la celebració de fa dos cursos. Prepararem un
circuit tancat de sentit únic al pati de l’escola on tindrem exposades les creacions dels infants. Podreu
entrar a fer el recorregut, i us avancem que serà important que porteu el vostre mòbil, auriculars i una
aplicació per llegir codis QR.
Aquell divendres, posarem a disposició dos horaris de visita. Al matí d’11h a 12h, i a la tarda, de
15h a 16h. Per assegurar que no es produeixen aglomeracions, algú de l’equip de l’escola regularà
l’entrada de persones.

COLÒNIES
Un cop organitzades les sortides singulars que han de substituir a les colònies, hem valorat com a equip
que el seu cost estarà inclòs en la partida pressupostària de sortides ordinàries, tot i superar amb escreix
el seu valor. Pensem que és important poder fer aquest esforç donades les circumstàncies. Per tant, no
caldrà que les famílies feu un ingrés extraordinari.
Sobre les diferents propostes de sortides, els equips de cicle us informaran puntualment.
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UN PIANO AL PATI

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.

PREINSCRIPCIÓ

FIRA DEL COMERÇ

Us recordem el calendari establert i el web que la generalitat posa a
disposició de les famílies.

Estem treballant en l’organització de la nostra cita anual com a
comunitat amb el comerç solidari. Aviat, les nenes i nens de l’Escola
La Maquinista, des de P4 fins a 6è, començaran a dissenyar els
estatuts de les seves cooperatives, així com i a idear els seus
productes.

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

Quan tinguem més detalls us farem arribar tota la informació. De
moment compartim que el nou disseny adaptat contempla ocupar més
d’una tarda al llarg d’una setmana, que probablement sigui la primera
setmana del mes de juny.

ESTAT DE LES OBRES
Les obres avancen a bon ritme i ja només queden els últims detalls.
Des de la comissió d’obres estem treballant supervisant tot aquest
procés, que també inclou els terrenys adjacents a l’escola.
D’altra banda, l’equip docent, hem començat a fer visites per
començar a dissenyar i planificar l’organització i ús dels nous espais.

26 d’abril 3r anirà al Bosc Urbà, a la plaça del Fòrum.

UN PIANO AL PATI

26 d’abril, 1r anirà a l’Ateneu de Nou Barris a gaudir del circ.

Durant la setmana del 12 al 16 d’abril, a l’entrada de l’escola
trobareu un piano de cua.
Aquesta iniciativa, que rep com a nom “Un piano al pati”, i que promou
l’OFF Concurs Maria Canals, pretén apropar aquest instrument a la
quotidianitat de la vida dels infants. Durant aquests dies, comptarem
amb una persona dinamitzadora de la iniciativa i també serà un bon
moment per acostar els infants des de les sessions de música.

26 d’abril, 2n faran jornada de jocs al Parc de la Maquinista.
27 d’abril 1r i 2n, Can Putxet, tot el dia.
27 d’abril 1r i 2n, Camp futbol Bon Pastor, gimcana.
29 d’abril, 1r faran jornada de jocs al Parc de la Maquinista.
29 d’abril, 2n anirà a l’Ateneu de Nou Barris a gaudir del circ.
30 d’abril, tot infantil anirà al Castell de Fluvià.
05 de maig, tot infantil anirà al SAT a veure l’obra “Cuida’l”.
17 de maig, 3r i 4t aniran al SAT a veure l’obra “Robin Hood”.
19 de maig, P3B anirà a la biblioteca de Can Fabra.
20 de maig, P3A anirà a la biblioteca de Can Fabra.
26 de maig, 1r i 2n “Fàbrica de colors”.
31 de maig, 5è aniran a l’auditori a fer la “Cantània”.
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Les famílies teniu també el piano a disposició. A les entrades i sortides
de l’escola, us animem a delectar-nos amb els vostres dots artístics.

