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Setembre 2021 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-me’n i ho recordo, involucra’m i ho 
aprenc.” 

Benjamin Franklin 
 

COMENÇA EL CURS 

És un plaer donar-vos la benvinguda als qui us incorporeu de nou a l’escola: nenes, nens, famílies i 
mestres i retrobar-nos amb tota la comunitat. Ens omple de felicitat compartir l’estrena d’un nou edifici ple 
de somnis i oportunitats. 

Comencem un curs que encara manté trets d’excepcionalitat, però, tot i això, l’equip de l’escola mantenim 
la il·lusió intacta per fer d’aquest any un nou viatge fantàstic de creixement i aprenentatge.  

Com ja sabeu, durant aquest curs encara es mantenen algunes mesures de seguretat relacionades amb  
la pandèmia i d’altres es veuen lleugerament modificades. De la mateixa manera que el curs passat, la 
implementació d’aquestes mesures ens ha de servir per oferir una obertura que garanteixi la màxima 
seguretat possible a totes les persones, infants i adults que cada dia fem vida a l’escola, tot cercant 
l’equilibri entre el desenvolupament del nostre projecte educatiu i els aspectes de caràcter sanitari. 

A tall de resum: 

• Els grups d’alumnes constitueixen grups de convivència estables o “grups bombolla”. 

• La mascareta continua sent obligatòria per tot l’alumnat de 1r a 6è de primària. 

• Tindrem entrades i sortides esglaonades i distribuïdes pels diferents accessos de l’edifici. 

• No farem ús del gel hidroalcohòlic, però si un bon rentat de mans freqüent. 

• Els infants poden compartir material a les aules.  

• La ventilació continua sent molt important, per tant, es manté el protocol establert. 

• Les entrevistes amb famílies poden ser presencials o telemàtiques a convenir. 

• A infantil, un familiar pot acompanyar l’infant fins a l’aula. A primària, caldrà que les famílies 
esperin a l’accés corresponent. 

• El menjador s’organitza en grups de convivència estable i s’hi poden compartir estris com les 
gerres d’aigua o les setrilleres. Primària faran servir el menjador i infantil dinaran a les seves 
aules. 

ENTRADES I SORTIDES 

Pel curs d’enguany només hi haurà dos torns d’entrades i sortides amb deu minuts de diferència 
distribuïts pels diferents accessos dels quals disposa el nou edifici. Consulteu la taula per saber més: 

 

Ferran Junoy, 14, (08030) - 

Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  
inici de les classes: 

13 de setembre de 2021 
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 2022, ambdós inclosos. 
acaben les classes: 

22 de juny de 2022 
Festes de lliure disposició:  

7 de desembre, 28 de febrer 
i 3 de juny.  
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Taula d’entrades i sortides 

CURS ACCÉS 
HORARI 

ENTRADA 
HORARI 
SORTIDA 

P3 A i B 

Porta principal i via jardí, 
accés a les aules des de 
l’exterior. 9:00 

16:20  
Recollida via jardí 

P4A i P4B 
P5A i P5B 

Accés directe des de l’entrada 
d’infantil. 

9:00 

16:20 
Recollida a les aules 
via vestíbul d’infantil 

1r A i B 
2n A i B  

Accés República Dominicana, 
via paviment del pati i escala 
exterior a primera planta. 9:00 

16:30 
República  

Dominicana  

3r A, B 
4t A, B  

Porta principal i accés via 
paviment del pati i escales del 
vestíbul. Tercer a planta 1 i 
quart a planta 2. 

8:50 
 
 
 

  

16:20 
Porta  

Principal  

5è A i B 
6è A, B i 

C  

Accés República Dominicana, 
via paviment del pati i escala 
exterior a primera planta. 
Pujar fins a segona planta. 

16:20 
República  

Dominicana  

 
La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 15:00 es faran en l’horari 
habitual per tots els cursos, utilitzant l’accés principal del carrer Ferran 
Junoy, tant per entrar com per sortir. Us preguem la màxima 
puntualitat. 
 
Aquest curs donat que la diferència entre els dos torns és només de 
10 minuts no s’oferirà el servei d’acollida per germans. 
 
A les entrades, els infants de primària aniran sols fins a les seves 
aules de referència i seran recollits a la porta de la manera habitual.  
 
A infantil els acompanyaments podran fer-se només per una persona 
adulta com a màxim, que haurà de dur mascareta, tant a l’entrada com 
a la recollida. 
 
Primer dia: 
Dilluns 13 l’alumnat de primària en el moment de fer l’entrada al seu 
torn corresponent, hauran de seguir el recorregut que ha quedat 
establert pel seu curs. En el cas d’aquells que entren pel carrer 
República Dominicana, cal recordar que l’accés a l’escala exterior s’ha 
de fer transitant per la porxada pavimentada. En cap cas es podran 
aturar a la zona de jocs del jardí. 
 
Patinets i bicicletes: 
Aquells infants que duguin patinet o bicicleta el podran deixar a l’espai 
reservat per a aquesta funció, que correspon a la zona pavimentada 
de l’antic pati de l’edifici original. Es pot accedir pel carrer República 
Dominicana, per la porta amb reixa blanca contigua a l’entrada al 
centre. A les entrades i sortides l’accés estarà obert i romandrà tancat 
durant la jornada lectiva i al final del dia. A les sortides, la recollida 
dels patinets i altres, s’haurà de fer amb posterioritat a la recollida o 
sortida. Donat que aquest espai queda fora de l’edifici, no ens podem 
fer responsables dels elements de transport que s’hi deixin. 

ÚS DE LA MASCARETA 

Els departaments d’Ensenyament i Salut ens indiquen que, en funció 
de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i 
la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir 
variacions durant el nou curs escolar 2021-22. 
La mascareta indicada a l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en 
compliment amb la norma UNE. 
Els alumnes i les famílies són els responsables de portar la mascareta 
de casa. En faran ús només quan així estigui indicat per les mesures 
de seguretat sanitària.  
 
Actualment, i fins que no arribin noves indicacions de l’administració, 
la indicació pel seu ús queda així: 
 

Col·lectiu Indicació 

2n cicle d’educació infantil  
(P3, P4 i P5) 

No obligatòria. 

De 1r a 6è de primària Obligatòria.  
No obligatòria a l’exterior si 
només està amb el seu grup. 

Adults  (personal del centre, 
personal extern i famílies) 

Obligatòria.  
 

 
Tal com ja vam fer el curs passat, els infants caldrà que portin una 
bosseta o estoig on guardar una segona mascareta de recanvi. 

Us recordem: 

Aprofitem per recordar que també hauran de portar una ampolleta 
d’aigua per al seu ús individual que cada dia ha de tornar a casa per 
ser rentada i desinfectada. 
Tot haurà d’estar marcat amb nom, cognom, curs i classe amb lletra 
majúscula ben gran. 
 
Aquest curs no caldrà portar la declaració responsable. 
 
Cal que porteu l’autorització de sortides annexa al document i, per 
l’alumnat de 4t, 5è i 6è, també l’autorització pertinent per aquells 
infants que marxen sols a casa i pels grans que s’emporten 
germans. 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

L’accés de les famílies al centre ja no serà restringit. En tot cas, 
serà obligatori seguir sempre les indicacions sanitàries vigents. 
 
Les entrevistes amb el professorat seran en format a convenir, 
telemàtic o presencial.  
 
Les reunions d’inici de curs, donada la seva imminència i el moment 
actual de la pandèmia, seran en format telemàtic. 
 
Recordeu la importància d’estar subscrits com a família al canal de 
Telegram corresponent al grup classe, on les tutores us faran arribar 
tota la informació d’interès general pel grup i on rebreu les 
informacions d’interès general per tota la comunitat. 
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A la reunió d’inici de curs, de la qual aviat us informem a 
continuació de la data, les mestres us facilitaran el seu mail de 
contacte. Utilitzeu el correu electrònic com a eina preferent de 
comunicació.  
 
Totes les reunions seran en format virtual a les 17:30h. Rebreu 
la convocatòria via telegram: 
 
Dates de les reunions de famílies d’inici de curs: 
 
- 21 de setembre: 3r de primària. 
- 22 de setembre: 4t i 5è de primària. 
- 27 de setembre: 2n de primària. 
- 28 de setembre: 6è de primària. 
- 29 de setembre: 1r de primària. 
- 05 d’octubre: famílies de P4. 
- 07 d’octubre: famílies de P5. 
- 27 d’octubre: famílies de P3. 

 
D’altra banda els tutors us citaran per, com a mínim, una entrevista 
al llarg del curs.  
 
Administració tindrà els següents horaris d’atenció pels quals haureu 
de demanar cita prèvia via mail o per telèfon. 
 
Secretaria: dilluns de 15:00 a 16:30 i divendres de 9 a 11:00h 
Direcció: dilluns de 09:00 a 11:00h i divendres d’11 a 12:30 
 

VOLUNTARIAT 

Aquest curs reprenem l’obertura a la participació de voluntariat. Les 
persones interessades a participar en l’activitat de grups interactius 
ja ens ho podeu fer saber escrivint al correu electrònic de l’escola.  

Us recordem que aquesta participació és un servei  a l’escola, per 
tal de cobrir les necessitats del centre, de tal manera que potser que 
us convidem a participar en algun grup que no sigui el dels vostres 
fills o filles. 

RELIGIÓ 

Aquest curs reprenem l’activitat de religió pels infants de primària 
que així ho havien indicat en el moment de fer la matrícula al centre. 

SORTIM DEL CENTRE 

A primària, cada setmana tots els grups d’un mateix cicle sortiran al 
parc de la Maquinista per gaudir de l’estona de pati. 

Per aquest motiu, necessitem que el primer dia d’escola ens porteu 
l’autorització de sortides que trobareu annexa a aquest full 
informatiu. 

SORTIDES I COLÒNIES 

Es preveu complir amb el calendari establert de sortides i colònies. 
Aquest curs, reprenem les colònies de tardor pels cursos de primer 
a cinquè de primària. 

Dates: 

Cicle inicial aniran a Mas Badó els dies 6, 7 i 8 d’octubre. 

Cicle mitjà a Mas Gircós els dies 29, 30 de setembre i 1 d’octubre. 

Cinquè de primària aniran a la casa Jou Nature els dies 29, 30 de 
setembre i 1 d’octubre. 

Us recordem que farem un joc de pistes amb els infants sobre la 
destinació de les colònies. Per aquest motiu us demanem que no 
digueu als infants a on aniran. 

El preu de les colònies pels cursos de primer a cinquè és 145€. 
Donat que les colònies es faran entre la darrera setmana de 
setembre i la primera d’octubre, el termini de pagament és fins l’1 
d’octubre. Per tal de fer el pagament podeu seguir els passos 
indicats a l’apartat “Pagaments d’escola” que trobareu al final 
d’aquest full informatiu. 

Les colònies d’infantil es faran a la primavera i el viatge de final de 
curs de sisè al mes de juny. Us informarem puntualment de les 
dates i destinacions. 

 ESPAI MIGDIA 
 
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats 
posteriors fins a la  represa de l’activitat lectiva o la finalització de la 
jornada escolar segons el moment del  curs, s’organitzarà en l’espai 
estable de cada grup de convivència per l’etapa d’infantil i per 
l’etapa de primària es farà servir el menjador en dos torns, 
separant grups de convivència estable amb la distància de seguretat 
requerida i implementant una bona ventilació. El professorat usuari 
del servei de menjador, dinarà repartit entre la sala de mestres i  el 
menjador  
 
L'atenció a les famílies usuàries de l'espai migdia de l'escola es farà 
preferiblement per via telefònica o per correu electrònic (demanar 
dieta astringent, alguna observació important, dubtes, etc.) 
 
L'horari per fer pagaments en efectiu o TPV, pels que feu ús del 
servei de manera esporàdica, serà de 9:00 a 9:30 amb demanant 
cita prèviament. Els atendrem a la sala Estepa. 
 
Telèfon directe de l'espai migdia: 667450370 (De 8:30 a 16:00 
hores) 
Correu electrònic: espaimigdia@escolalamaquinista.cat 
 
Les consultes o qüestions referents a l'acollida o la 
ludoteca les podeu adreçar a: 
acollida@escolalamaquinista.cat 
ludoteca@escolalamaquinista.cat 
 
A causa d’un endarreriment en l’homologació de la instal·lació 
del gas de la cuina, fins a nou avís, el servei de menjador 
continuarà sent de càtering. Tan bon punt haguem resolt 
aquesta situació s’iniciarà el servei de cuina “in situ”. 
 

mailto:espaimigdia@escolalamaquinista.cat
mailto:acollida@escolalamaquinista.cat
mailto:ludoteca@escolalamaquinista.cat
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Informació sobre preus. 

Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es domiciliaran. Els 
rebuts domiciliats es passaran el dia 5 de cada mes a excepció del 
setembre, que es passarà el dia 20. 
Les persones que ja vàreu sol·licitar la beca i esteu pendents, 
rebreu informació així que la tinguem. 
Fins al moment de rebre la confirmació de beca, el preu és l'ordinari. 
 
Acollida (a partir de les 7:45h.) i ludoteca ( de 16:30 a 17:30) seran 
30 euros mensuals pels infants que utilitzen el servei de manera 
fixa. 
 
Els usuaris es consideren fixes si fan ús durant tot el curs com a 
mínim 3 dies fixes no intercanviables:  

Usuaris de 5 dies setmanals: 116 euros  

Usuaris de 4 dies setmanals: 93 euros  

Usuaris de 3 dies setmanals: 70 euros 
 
El preu diari bàsic és de 6,30 + 0,30 d'activitats complementàries 
pels usuaris fixes. Per tal de cobrar una quota fixa fem servir la 
següent fórmula: 6,60 x 176 dies lectius / 10 mesos = 116,16 
(arrodonint 116). Les persones que s'incorporen o causen baixa 
durant el curs, se'ls aplicarà la compensació per regular el preu. 
En tot cas, les altes i baixes durant el curs han de ser excepcionals. 
El dia 5 de cada mes, a excepció de setembre (que es farà al voltant 
del 20), es farà el càrrec per domiciliació bancària. En cas de retorn 
del rebut, es carregaran les despeses de gestió (3 euros). Totes les 
altres formes de cobrament han de ser excepcionals i pactades amb 
la coordinadora de menjador.  

Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius 
de menjador, es descomptarà el preu del menú en el rebut de gener 
i de juny. 

En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes poden 
fer ús de manera gratuïta de l'ampliació horària del servei durant la 
jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres setmanes de 
juny). 
Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la 
coordinadora i abonant la quantitat de 7,5 euros diaris. També tenen 
la possibilitat d'adquirir un abonament de 10 dies al preu de 70 
euros. En tots els casos és important avisar la coordinadora per 
telèfon o correu electrònic abans de les 9:30h del dia que es precisa 
el servei. 
Tots els canvis, avisos o reclamacions s'han de notificar per escrit a 
la Chantal, coordinadora del menjador que atendrà de dilluns a 
divendres de 9h a 9:30h. 

667450360 
espaimigdia@escolalamaquinista.cat 

PAGAMENTS D’ESCOLA 

   Material socialitzat i sortides  

Aquest curs la quota de material i sortides és de 215€. 

Agraïm la puntualitat a les famílies que ja heu fet l’ ingrés i 
demanaríem a aquelles famílies que encara no ho heu pogut fer que 
ho feu el més aviat possible. Per resoldre qualsevol dubte podeu 
passar per secretaria. 

Els pagaments es faran a través de “La Caixa” i podeu fer l’ingrés 
des de qualsevol dels seus caixers i amb tarja de la caixa o de 
qualsevol altra entitat.  

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 o el que correspongui/ continuar  

5. Concepte: És molt important que aquí feu constar el curs+nom+1r 
cognom de l’alumne/ i material (exemple: P4 Laura Pérez-material)  

També podeu fer els pagaments online, com a pagaments a tercers 
al número de compte: ES44 2100 5633 24 0200023317, o amb 
targeta o efectiu a la secretaria de l’escola. 

Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-vos al despatx demanant cita 
prèvia o contacteu per mail/telèfon.  

Quan feu el pagament, recordeu posar en el concepte el nom de 
l’alumne. 

Quota AFA: 30 euros (ES9001823958110200209981) per dubtes i 
consultes contacteu al mail afa@escolalamaquinista.cat 

EXTRAESCOLARS 

El funcionament de les activitats extraescolars està previst tal com 
es va fer saber a finals del curs passat. Per qualsevol dubte podeu 
consultar el seu bloc o contactar a través del seu correu electrònic. 

https://extraescolars.escolalamaquinista.cat 

extraescolars@escolalamaquinista.cat 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:espaimigdia@escolalamaquinista.cat
https://extraescolars.escolalamaquinista.cat/
mailto:extraescolars@escolalamaquinista.cat
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AUTORITZACIÓ  

 

 

 

En/Na______________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport 

Núm. ______________________com a pare/mare/tutor o tutora de l’alumne/a 

______________________________________________, 

 

 

 

AUTORITZO 

 

A l’escola La Maquinista a recollir el seu germà/germana ______________________________ de 

l’escola a les hores de sortida i marxar sols a casa. 

 

 

 

Signatura, 

 

 

 

Barcelona, ___ de __________________ de 20__ 

 

 

                  
c. Fernando Pessoa, 8 - 12  08030 Barcelona  Tel. 93 311 84 38  Fax. 93 345 97 09  www.escolalamaquinista.cat 

 

http://www.escolalamaquinista.cat/


   

Página 6 de 8   

   

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ  

 

 

 

En/Na______________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport 

Núm. ______________________com a pare/mare/tutor o tutora de l’alumne/a 

______________________________________________, 

 

 

 

AUTORITZO 

 

A l’escola La Maquinista a deixar sortir al meu fill de l’escola a les hores de sortida per anar sol a casa. 

 

 

 

 

Signatura, 

 

 

 

Barcelona, ___ de __________________ de 20__ 

 

                  

 

c. Fernando Pessoa, 8 - 12  08030 Barcelona  Tel. 93 311 84 38  Fax. 93 345 97 09  www.escolalamaquinista.cat 

 

 

http://www.escolalamaquinista.cat/
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AUTORITZACIÓ PER A LES ACTIVITATS REALITZADES FORA DEL 
CENTRE  

 

 

 

En/Na______________________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport 

Núm. ______________________com a pare/mare/tutor o tutora de l’alumne/a 

______________________________________________, 

 

 

 

AUTORITZO 

 

Al meu fill/a a PARTICIPAR en totes les activitats (aprovades per l’equip directiu i/o pel Consell Escolar 

del Centre) que realitza fora del recinte escolar: excursions, sortides dins o fora del barri i la ciutat, tot 

utilitzant el mitjà de transport –públic o privat- que l’escola decideixi en cada cas. 

 

Així mateix, fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic- quirúrgiques que calgués prendre 

per part del professorat responsable. 

 

Signatura, 

 

 

Barcelona, ___ de __________________ de 20__ 

 

 

 c. Fernando Pessoa, 8 - 12  08030 Barcelona  Tel. 93 311 84 38  Fax. 93 345 97 09  www.escolalamaquinista.cat 

 

http://www.escolalamaquinista.cat/
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