Juny 2021, Final de curs.

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

“Jo no ensenyo als meus alumnes , només els proporciono les condicions
en què puguin aprendre”.
Albert Einstein.
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GRÀCIES PER TOT EL QUE ENS HEU DONAT, COMPANYES
Tothom sabem que a la vida hi ha diferents etapes i que els canvis en formen part. Creixem, avancem i
evolucionem creant escenaris de noves possibilitats. Amb l’ai al cor us anunciem el comiat de dos pilars
d’aquesta escola que han lliurat el seu cor i ànima al projecte cada dia dels que l’han pogut viure. En
aquest espai, elles, l’Anna Comas i la Maria José Harto, respectivament, us fan arribar unes paraules de
comiat.
No sabeu com em costa fer aquest comiat. Tot i ser un tancament previst i compartit des de fa temps,
quan s’acosta el moment no trobo la manera de tancar.
.
Us he de dir que em sento molt afortunada d’haver pogut dedicar la meva vida professional a l’escola i
d’haver compartit tant amb infants, famílies i companys.
N
A l’escola cada dia passen coses noves, no hi ha cap dia igual. La intensitat de cada moment fa que
UPS
oblidis la resta del món i et concentris en viure el moment. És un goig veure créixer els més petits i
compartir avenços, preocupacions i reptes.
He tingut la sort d’estar en escoles compromeses i trobar gent amb ganes de canviar el món des de
l’educació.
L’escola La Maquinista ha estat un regal molt especial per tancar aquesta etapa professional. Aquesta
escola que vàrem somiar les mestres i les famílies que la començarem i que ha anat creixent amb
cadascuna de les persones que heu anat formant part d’aquesta història, porta escrita la implicació, la
il·lusió i la confiança de tots i cadascú de vosaltres. Quan es poden compartir somnis el poder és immens
i allò que semblava impossible es fa realitat.
És per això que vull agrair haver format part d’aquest projecte, haver format part d’aquesta família i
haver-me pogut dedicar a la que per mi és la millor feina del món.
I malgrat tot no m’acomiado del tot, perquè vull veure-us estrenar escola i seguir avançant per respondre
als reptes que ens planteja el món.
Gràcies per tant, gràcies per tot!
Anna Comas Arbós
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QUE GAUDIU DE LES
VACANCES!
Ens veiem el 13 de setembre al
nou edifici de l’escola, al carrer
Ferran Junoy número 14.
Estarem d’estrena!

Estimada comunitat educativa, el curs vinent, i possiblement els
següents, se’m plantegen nous reptes professionals, per la qual cosa
no estaré a l’escola. Vull transmetre un agraïment immens als
companys i companyes, famílies i infants i totes aquelles persones
amb les quals he tingut la sort de compartir aquest projecte i fer-lo
créixer, aquí m’heu fet viure moments ben especials que mantindré en
la memòria.
L’empenta, la dedicació i la il·lusió de les persones que han transitat i
transiten aquest camí fan que els somnis es converteixen en realitats i
dóna sentit a la nostra tasca docent.
Puc dir que formar part d’aquesta escola ha estat una de les
experiències més enriquidores de la meva vida i no només pel que fa
a l'àmbit professional, també en l’àmbit personal, aquí mantinc grans
amistats amb les quals ens anirem retrobant.
Acabo amb unes paraules de Charlie Chaplin “De la vida he après a
acomiadar-me de les persones estimades, sense treure-les de dins del
meu cor.”
Maria José Harto

Material i sortides: 215 euros (entre el juliol i el setembre)
Donat que les dates de colònies no són definitives ja us
informarem en el moment que calgui fer l’ingrés.
Menjador: Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es
domiciliaran des de l’escola. Els usuaris eventuals podeu comprar
tiquets a la coordinadora de menjador
El preu diari pels eventuals surt al preu de 7,5 euros diaris. També
es poden comprat abonaments de 10 dies a 70 euros i fer-ne ús
quan us convingui.
Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants que
utilitzen el servei de manera fixa.
Quota familiar de l’AMPA: 30 euros.
Ludoteca: (de 16:30 a 17:30h.) 32 euros mensuals pels infants que
utilitzen el servei de manera fixa.

CALENDARI CURS 2021 - 22
ESPAI MIGIDA
Les classes començaran el dia 13 de setembre de 2021 i el curs
acabarà el 22 de juny de 2022.
Vacances d’hivern. Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de
2022, ambdós inclosos.
Vacances de primavera. De l'11 d'abril al 18 d'abril de 202,
ambdós inclosos.2
Dies de lliure disposició
1r trimestre: 7/12/2021, dimarts
2n trimestre: 28/2/2022, dilluns de Carnestoltes
3r trimestre: 3/6/2022, divendres
Jornada intensiva del 6 al 22 de juny.

PAGAMENTS
Aquest curs la quota de material i sortides torna a ser de 215 euros.
Els pagaments es faran a través de ”La Caixa” podeu fer l’ingrés
des de qualsevol caixer de “La Caixa” i amb tarja de la caixa o de
qualsevol altra entitat. Ho podeu fer a partir del 15 de juliol.
Passos a seguir:
1. Un cop introduïda la tarja heu d’optar per “altres opcions“
2. Aleshores trieu l’opció pagaments/ pagaments sense codi de
barres/ col·legis i matrícula.
3. Ara us demanaran el codi de l’entitat: 0145988/ Continuar
4. Import: 215 euros/ continuar
5. Concepte: nom de l’alumne/a material
Els pagaments previstos per aquest curs seran:
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Durant la darrera setmana de juny rebreu el formulari per la inscripció
pel curs 2021 – 22 via telegram.

NOUS GRUPS DE TELEGRAM
Durant els pròxims dies rebreu comunicacions relacionades amb la
modificació dels grups de telegram
Els actuals cursos de P3, P4, 1r i 2n, veureu que el grup canvia de
nom. No cal que feu cap actuació.
Els actuals cursos de P5, 3r, 4t i 5è rebreu indicacions per anar a
grups de nova creació.
Tot els canvis tindran lloc a partir del dia 28 de juny.
Els nous noms dels grups són el fruit d’un procés de treball de reflexió
per part de l’equip docent que els infants en assemblea van acabar de
ratificar. Més endavant us explicarem bé el fill argumental que els
uneix.

