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Octubre 2021 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“Hem d’aconseguir, també, que l’alumnat atorgui un valor i un sentit personal 
als aprenentatges escolars.” 

César Coll. 
 

SEGUIM 

Ja hem superat el primer mes de curs. Cada dia ens sentim més a gust al nou edifici i, a poc a poc, 
estem aprenent a treure partit a les possibilitats que ens ofereix en els diferents àmbits. Amb l’arribada de 
la tardor, s’obre la porta a les primeres celebracions al centre. A finals d’aquest mes tindrem la 
Castanyada i Halloween. Pareu atenció perquè us anirem informant del seu funcionament per al curs 
d’enguany. Aneu preparant el vestit de castanyer i castanyera! 

XERRADA XARXES SOCIALS 

Des de la Comissió de famílies, s'ha organitzat una xerrada telemàtica el pròxim 28 d'octubre a les 
17:30h.  

Títol: Créixer i educar en un món de xarxes  

Imparteix: Liliana Arroyo (Dra. en Sociologia) 

  

Els dispositius i les pantalles han esdevingut un habitant més a les nostres llars i sovint són un repte 
educatiu i de gestió familiar. En aquesta sessió oferirem una mirada que contextualitza les oportunitats de 
l’era digital amb les dificultats quotidianes d’aconseguir uns bons hàbits amb relació a mòbils, xarxes i 
videojocs principalment. Aportarem també exemples pràctics i estratègies recomanades per famílies amb 
infants i adolescents 

Pareu atenció al Telegram perquè aviat us hi explicarem com apuntar-se! 

ACOLLIDA I LUDOTECA 

Aquest curs les inscripcions de l'acollida i la ludoteca han passat al format digital. Us facilitem aquí els 
enllaços per tal de fer les inscripcions. 

ACOLLIDA MATINAL                                                  LUDOTECA 

https://forms.gle/BpoGTTxG7w9CMDaa9                   https://forms.gle/1i8aQEEawPt18FJn6  

 

Per qualsevol dubte relacionat amb l'acollida o la ludoteca, podeu escriure un correu electrònic a: 
acollida@escolalamaquinista.cat 

 

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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REUNIÓ ESPAI MIGDIA 

Enguany la reunió de l’espai migdia adreçada a les famílies tindrà 
lloc el dia 22 d’octubre a les 17:30h i serà en format telemàtic. 
 
Us informarem i farem arribar l’enllaç puntualment via Telegram en 
els dies anteriors a la reunió. Pareu atenció! 

JUNTA GESTORA 

 
La junta gestora de l’escola és un òrgan de govern de la nostra 
comunitat on es prenen decisions importants, es valora el 
funcionament general del centre i es posen en marxa noves 
iniciatives.  
Està formada per un representant de cada comissió mixta (docents i 
famílies), la junta de l’AFA i l’equip directiu del centre.  
Us animem a participar en alguna de les reunions i a formar part 
d’alguna de les comissions mixtes. 
 
El passat 27 de setembre vam fer la nostra primera trobada del curs 
a l’escola. Ens felicitem del fet d’haver-la pogut fer en format 
presencial. Podeu trobar l’acta de la reunió al web de l’escola, a 
l’apartat “activitats i serveis/documents/altres”. 
 
Entre altres temes tractats, vam acordar que la FIRA DE 
COMISSIONS, es celebrarà el dia 5 de NOVEMBRE a l’escola. 
Serà oberta a tota la comunitat, a l’exterior i sense torns.  
 
A través del Telegram rebreu tota la informació. Us hi esperem! 

COMUNIQUEM-NOS 

La comunicació entre famílies i escola és molt important amb l’objectiu 
d’acompanyar en els seus processos als infants de manera 
coordinada. Per tal de mantenir aquesta comunicació, disposem de 
diversos canals.  
 
Per qüestions d’interès individual ... 
Agenda de l’infant (primària): va i torna a casa cada dia. Deixeu la 
vostra nota escrita i feu arribar l’agenda oberta per la pàgina on l’heu 
posat.  
Infantil: feu servir el sobre viatger. 
 
Correu Gsuite d’escola de la tutoria o especialitat   
nomicognom@escolalamaquinista.cat: 
 
Correu Gsuite de l’escola (att equip directiu): 
escola@escolalamaquinista.cat 
Telèfon de l’escola: 93 311 84 38 

 
Per qüestions que siguin d’interés de tot el grup, canalitzeu les vostres 
qüestions/demandes via les persones delegades d’aula. 
 
 
 

SORTIDES 

   1 d’octubre – 1r i 2n faran un taller de Kapla a l’escola. 

6, 7 i 8 d’octubre -  1r i 2n aniran de colònies a Mas Badó 

27 d’octubre – 1n i 2n aniran al Liceu a veure “La petita flauta 

màgica”. 

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 pot ser 
que us convidem a participar en algun grup que no sigui el dels 
vostres fills o filles. 

EXTRAESCOLARS 

Ja tenim el calendari definitiu de les Activitats Extraescolars 2021-
2022! 

Al bloc d’extraescolars trobareu la graella amb les activitats que han 
arribat al mínim d’infants i, per tant, ja poden començar la setmana 
del 4 d’octubre. 
https://extraescolars.escolalamaquinista.cat/activitats-extraescolars-
pel-curs-21-22-2/ 

Sempre estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte a 
extraescolars@escolalamaquinista.cat 
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