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“L’educació no és la preparació per a la vida; l’educació és la vida en si
mateixa”
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SANT JORDI

John Dewey.
SANT JORDI
El passat 23 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi a l’escola. Les portes de l’escola es van tornar a
obrir en una jornada compartida amb les famílies. En termes generals, de part vostra hem rebut molt bon
feedback. És per aquest motiu que fem una valoració molt positiva tant del format de l’esdeveniment com
de la creativitat mostrada pels nostres infants a cada una de les seves creacions literàries.
Contemplem aquesta experiència com una prova pilot que ens ofereix bones impressions de cara a fer
una aposta similar en format, però aquesta vegada comptant amb la presència dels infants, pensant ja en
la nostra Fira del Comerç Solidari.
L’equip directiu.
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CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

JUNTA AFA

Arriba el mes de maig i hem de començar a treballar en el nou curs. Per aquest motiu, a partir del dia 15
de maig us farem arribar la petició de confirmació de plaça.

CURS 2021 - 22
Amb la mirada posada en un nou curs, que esperem que ofereixi un escenari de millora pel que fa a
l’afectació de la pandèmia en el món escolar, comencem a preparar diferents escenaris organitzatius. La
nostra aposta serà anar a màxims en la recuperació de la integritat del nostre projecte educatiu.
Caldrà, també, que d’aquest curs tan singular del qual ja ens trobem en les acaballes, en fem la reflexió
oportuna com equip sobre el funcionament dels canvis aplicats amb relació al context. De moment, les
escoles no hem rebut cap consigna del Departament pel que fa al nou curs, però si ens atenim a
l’experiència, sabem que caldrà mantenir un esperit de calma davant la incertesa, ja que la situació global
i les seves imprevisibles variacions no ens permetran treballar amb un escenari únic, sinó diversos
escenaris que, entre altres factors, estaran molt condicionats per alguns aspectes clau. Dels més
determinats seran el nombre de docents amb els quals puguem comptar a la plantilla i la possibilitat o
no de barrejar infants, que ara mateix es veu afecta per la implantació dels grups bombolla.
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CALENDARI ESCOLAR
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

ESTAT DE LES OBRES

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

Durant el mes de maig es conclourà l’activació de tots els serveis de
l’edifici i es faran les proves de funcionament pertinents tant dels
diferents sistemes com del maquinari de la cuina.
Queda pendent també fer les visites de repàs necessàries per a
comprovar que tot queda a punt.
De totes aquestes visites és possible que sorgeixin demandes de
millora dels acabats que s’hauran de dur a terme per part de
l’empresa constructora.
Un cop executades totes aquestes actuacions, estarem en
condicions de fer acta d’ocupació del nou edifici, tot i que el trasllat
no serà efectiu fins que no hagi conclòs el curs escolar.

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
7 de juny: llista d’alumnes admesos.
14 a 18 de juny: matrícula.

SORTIDES
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”.
17 de maig, 5è aniran a Can Putxet.
19 de maig, 5è aniran al Canal Olímpic
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”. Teatre Poliorama.
31 de maig, 5è aniran a l’auditori a fer la “Cantània”.
8-11 de juny, 6è a Cala Montjoi, viatge final d’etapa.
18 de juny, tot infantil anirà al Parc de Gualba.

FIRA DEL COMERÇ
Les empreses cooperatives van agafant volada. Ja pràcticament estan
totes constituïdes. Ara toca encetar la fase de producció i promoció
dels seus productes.
La celebració de la fira es farà de manera esglaonada en quatre dies
entre l’1 i el 4 de juny en horari de tarda, tenint presents tots els
requisits sanitaris pertinents. D’aquests dies, cada grup classe hi serà
present en dues convocatòries, per tal de desdoblar el grup.
Us informarem puntualment de les diferents convocatòries i
l’organització definitiva.
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
Davant de la dificultat de gestionar de manera adient una licitació de
la contractació del servei de menjador que ens ofereixi garanties de
continuïtat del projecte i personal actuals, a causa dels entrebancs
provocats per situació global actual, des de l’escola hem plantejat
que durant el curs 2021 – 22 es mantingui la fórmula d’enguany, fent
una cessió de la contractació, que no de la gestió, a l’AFA.
Aquest fet queda recollit sota l’empara d’un conveni establert per
Consorci d’Educació de Barcelona.
La proposta ja ha estat ratificada en Consell Escolar i, posteriorment
a l’Assemblea de l’AFA.
A principis del curs 2021-22 posarem en marxa el procés de licitació,
tal com es va acordar amb l’actual junta de l’AFA.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA
L’actual junta de l’AFA conclou el seu mandat amb la finalització
d’aquest curs i alguns dels seus components han manifestat el seu
desig de no continuar en càrrec. Per tant, s’obre un període de
presentació de noves candidatures que ha de concloure al mes de
setembre amb la presa de possessió de la nova junta, un cop l’equip
sortint hagi aprovat l’exercici econòmic.
Aquelles persones interessades en formar un nou equip al
capdavant de la Junta, hauran de fer arribar el seu interès per
presentar candidatura abans de finalitzar aquest curs.
Podeu contactar mitjançant el correu afa@escolalamaquinista.cat

FINS AVIAT ROMÁN
El dimarts 4 de maig serà el darrer dia que el nostre estimat Román
estarà amb nosaltres a l’escola. No hi ha pas cap dubte que ha
encaixat com un peça de trencaclosques a la nostra comunitat. Ara
és el moment de fer-li arribar els nostres millors desitjos pels nous
camins que pugui encetar.
Tanmateix, això vol dir que el dia 5 de maig torna a l’escola la Carla,
plena d’energia i d’il·lusió per continuar fent camí amb nosaltres.

