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Juny 2021 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“Jo no ensenyo als meus alumnes , només els proporciono les condicions 

en què puguin aprendre”. 

                                                                                                                                                                                                        

Albert Einstein. 
 

ACABEM EL CURS 

Finalitzem aquest mes un curs molt diferent de com tothom ens hauria agradat que fos. Les mesures 
organitzatives i sanitàries aplicades al centre han estat un imponderable del moment mundial que vivim 
dins el qual hem hagut de trobar el nostre encaix com escola i com a comunitat. La nostra mirada, des 
d’un inici ha estat sempre enfocada en cuidar dels infants i fer que el projecte, dins el marc de 
possibilitats que oferia el context, mantingués la seva essència. Volem agrair l’esforç de totes les 
persones que componen la nostra comunitat per contribuir al fet que aquest curs hagi estat el millor 
possible donades les circumstàncies.  

L’equip directiu. 

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA 

Via telegram us hem enviat un formulari electrònic per confirmar la plaça pel curs vinent i actualitzar les 
vostres dades. Si encara no l’heu emplenat, us deixem un cop més l’enllaç aquí.  
https://forms.gle/PUEN7o2RimUN3EPV6 
 
Les dates per a la formalització de la matrícula per a l’alumnat nou al centre són de 14 al 21 de juny. 

AJUTS DE MENJADOR 

Des del dia 27 de maig es pot presentar la sol·licitud d’ajuts de menjador per al curs 2021-22. Fent clic a 
l’enllaç, accedireu al pdf on trobareu tota la informació necessària.  

https://drive.google.com/file/d/1dZQLqxbjHMZTg6I1mnApANnhdzkrHze2/view?usp=sharing 

Us deixem també, l’enllaç per omplir la sol·licitud  

https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/default.html 

Si necessiteu ajuda podeu trucar a l’escola al tfn 933118438 per demanar cita. 

 

Fernando Pessoa, 8-12, (08030) - 

Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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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.  
 

 

https://forms.gle/PUEN7o2RimUN3EPV6
https://drive.google.com/file/d/1dZQLqxbjHMZTg6I1mnApANnhdzkrHze2/view?usp=sharing
https://cebajutsmenjador.azurewebsites.net/default.html
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 SORTIDES 

    8-11 de juny, 6è a Cala Montjoi, viatge final d’etapa. 

   15 de juny, 3r faran paddle surf a l’Espai de Mar (platja Barceloneta) 

   16 de juny, 4t faran paddle surf a l’Espai de Mar (platja Barceloneta)  

18 de juny, tot infantil anirà al Parc de Gualba. 

EXTRAESCOLARS 

Les activitats extraescolars acaben el dia 18 de juny en l’horari 
habitual. Aquest any no hi haurà jornada de portes obertes. 

 

JORNADA INTENSIVA I ESPAI MIGIDA 
 
Us recordem que del 7 al 22 de juny farem jornada intensiva. 
L’horari lectiu serà de 9 a 13h, i la sortida a les 13h serà com 
habitualment. 
 
El servei de migdia funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà el 
servei de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris fixes. 
Les persones que facin ús esporàdic i vulguin ampliar l’horari fins a les 
16:30h, hauran d’abonar 8,50 euros en comptes dels 7,50 dels usuaris 
esporàdics. 
En cas de voler fer ús del servei de 15:30h a 16:30h. us preguem 
que informeu per correu electrònic 
a espaimigdia@escolalamaquinista.cat abans del divendres 4 de juny. 
 
Organització sortides: 
La sortida de les 15:30 hores es farà per la porta principal.  
 
La sortida de la tarda es farà de manera esglaonada tal com s'ha estat 
fent durant el curs. No es faran sortides entre hores. 
 

CURS ACCÉS 
HORARI 

ENTRADA 
HORARI 
SORTIDA 

P3 A i B 
PORTA PRINCIPAL, 

P3 i P4 entrada a les aules per 
accés d’infantil.  
 
P5 accés per la porta principal 
de l’edifici.  

9:10 16:30 

P4 A i B 9:00 16:20 

P5 A, B i C 9:00 16:20 

3r A, B i C PORTA PATI PRIMÀRIA, 
entrada a les aules per l’escala 
a la torre. 

9:00 16:30 

4t A, B i C 9:00 16:30 

1r A i B 

PORTA PATI DE PRIMÀRIA, 
entrada a les aules per l’accés 
del pati  i pujar per les escales. 

8:50 16:20 

2n A i B 8:50 16:20 

5è A, B, C, D 9:10 16:40 

6è A i B 9:10 16:40 

  
Cobrament del menjador. En el proper rebut de juny, veureu reflectits 
alguns canvis: descomptes de la part proporcional del menú de les 
baixes superiors a 5 dies consecutius, i regulacions compensatòries 

del curs per altes o baixes al mes de juny. Per qualsevol dubte podeu 
consultar la normativa d'usuaris de migdia al web de l'escola o 
adreçar-vos a la Chantal. 

ESTAT DE LES OBRES 

El dia 7 de juny farem un primer trasllat puntual de mobiliari i altres 
coses que no són imprescindibles per finalitzar el curs. Aquell dia, 
constarà com un primer acte de recepció parcial de l’obra. 
El trasllat definitiu de tot el centre tindrà lloc a partir del dia 23 de 
juny, i en les jornades successives necessàries per concloure’l. 
 
Durant el mes de juny, s’ha de construir el mur i porta d’accés a 
l’escola pel carrer República Dominicana. Quedarà pendent que, 
després, el Districte de Sant Andreu s’encarregui de l’adequació de 
la vorera que limita amb aquest accés. 
 
Pel que fa als exteriors, estem treballant amb el districte sobre un 
avantprojecte del disseny de la seva adequació que, en un principi, 
ha de concloure la seva execució en un termini de 2 cursos 
acadèmics. Us anirem informant. 
 
Mentrestant, treballem també amb el CEB per tal que la zona on 
antigament hi havia el gimnàs de l’escola, sigui adequada 
mínimament per tal que durant el curs vinent, encara que no és del 
tot segur que des del mateix mes de setembre, es pugui fer servir 
com a espai exterior de l’escola. 

CURS 2021 - 22 

Estem treballant en la configuració d’un nou pla organitzatiu, tenint 
en compte les instruccions que el Departament d’Educació d’acord 
amb el Departament de Salut, ens ha fet arribar als centres 
recentment. 
En paral·lel a la finalització de les actuacions habituals de final de 
curs, farem valoració de tot allò que hem proposat per al curs 
d’enguany i definirem el marc general de la nova proposta que us 
comunicarem durant el mes de juliol. Estarem atents també a 
l’evolució del context i les consignes que des del Departament ens 
puguin fer arribar en funció de la seva evolució. Us anirem 
informant. 

ENTREVISTES DE FINAL DE CURS 

El fet que el trasllat al nou edifici sigui just en acabar el curs, implica 
que les entrevistes per comentar l’informe de final de curs que 
vulgueu sol·licitar, les haguem de situar en el dia 29 de juny al 
calendari. 
 
Des d’ara mateix, ja podíeu concertar l’entrevista si ho considereu 
oportú, contactant amb la persona tutora del grup a través del seu 
coreu electrònic. 

mailto:espaimigdia@escolalamaquinista.cat
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