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Novembre de 2021 
 

Escola La Maquinista 

 

 

"L'educació des del començament de la vida, podria canviar veritablement el present i el 
futur de la societat.” 

Maria Montessori. 
 

FIRA DE COMISSIONS 

El pròxim divendres 5 de novembre tindrà lloc una nova edició de la Fira de comissions 

mixtes de la nostra escola. Aquesta és una celebració presencial i oberta a tota la comunitat. 

De 16:00h a 17:00 al pati exterior de l’escola, al costat del pàrquing del centre comercial, amb 

accés i sortida pel carrer República Dominicana. Allà hi trobareu una paradeta de cada una de 

les comissions de l’escola. Acosteu-vos-hi, parleu, informeu-vos ...  

Les comissions de coeducació, extraescolars, salut, biblioteca, espai migdia, comunicació, 

festes, famílies solidàries, obres i natura, necessiten la vostra col·laboració per tirar endavant 

les seves iniciatives. Penseu on encaixeu millor i no badeu. Apunteu-vos a les comissions! 

 

CONCERTS D’HIVERN 

Reprenem els concerts i activitats musicals d’hivern i, per tal que us pugueu organitzar, us 

n’avancem les dates. El format serà presencial a l’exterior, però amb aforament limitat a dues 

persones per cada infant. Us mantindrem informats. 

 

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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Dates dels concerts. 

A infantil gaudireu d’activitats musicals al jardí de l’escola. 

 

P4, dilluns 13 de desembre 

P5, dimarts 14 de desembre 

P3, dimecres 15 de desembre 

 

A primària, tots els concerts seran en horari de tarda i en dos 

torns, un per cada curs, en els casos de cicle inicial i cicle 

mitjà. 

 

Cicle inicial, dijous 16 de desembre. 

Cicle mitjà, divendres 17 de desembre. 

5è, dilluns 20 de desembre 

6è, dimarts 21 de desembre. 

NOVA JUNTA DE L’AFA 

El passat dilluns 25 d’octubre va tenir lloc l’assemblea 

ordinària de l’AFA. 

En aquesta trobada es va fer efectiu el relleu al cap de la 

presidència i secretaria de l’AFA. 

Volem agrair de tot cor tot l’esforç i hores dedicades al bé 

comú, a les persones que deixen el càrrec. Tanmateix 

desitgem tota la sort i encerts a les noves figures de 

referència. 

 

Aprofitem per animar-vos a participar en l’AFA en la mesura 

que cadascú pugui.  

Us deixem també l’enllaç on us hi podreu apuntar.  

 

https://www.escolalamaquinista.cat/apuntat-a-lafa/ 

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

Aquest curs 2021 – 22 toca renovar alguns representants del 

Consell Escolar. 

Cal renovar 5 membres de l’equip de mestres, 1 membre del 

sector famílies més 1 substitut/a (pendent de confirmar que 

siguin 2). També caldrà renovar un membre del sector 

PAS/PAE. 

 

Les votacions seran el dia 26 de novembre a l’entrada i la 

sortida de l’escola. 

 

A partir del 2 de novembre penjarem al taulell intern de 

l’escola el cens del sector famílies. Podeu entrar i comprovar si 

les dades són correctes. 

 

Abans de l’11 de novembre s’han de constituir les meses 

electorals, per la qual cosa necessitem dues persones 

voluntàries pel torn de matí, i dues més pel torn de tarda, del 

sector famílies. Les persones que vulgueu i pugueu participar 

de les meses, us demanem que ens ho feu saber personalment 

o a través del correu de l’escola. En el cas de no tenir persones 

voluntàries, caldrà fer un sorteig d’entre totes les persones 

del cens de famílies. 

 

Les persones del sector famílies que vulguin presentar 

candidatura, ens han de fer arribar al correu de l’escola una 

fotografia amb nom i cognoms. 

Us anirem informant. 

GRÀCIES CRISTINA... 

Per la teva perseverança, per la teva energia positiva, pel teu 

amor incondicional vers els teus fills, per ajudar-nos a fer 

escola amb la teva participació i dedicació a l'AFA, per ser la 

persona que sempre has estat fins a l’últim dels teus dies. 

Quedarà ben viu el teu record en la nostra  memòria. 

Que el terra et sigui lleu. 

Comunitat de La Maquinista. 

SORTIDES 

16 de novembre – 2nB aniran a la Casa de les abelles de Sant 

Pere deTorelló. Serà una sortida de tot el dia. 

25 de novembre – P4 i P5 aniran a Can Moncau a fer un 

recorregut de natura. Serà una sortida de tot el dia. 

3 de desembre – P5 A i B aniran al Palau de la Música a 

gaudir del “Trencadís de cançons”. Serà una sortida només 

de matí. 

 

PASSAPORT EDUNAUTA 

Aviat, els infants dels cursos de tercer i quart començaran a 

gaudir del Passaport Edunauta provinent de +Educació, com 

una eina més de suport a l’acció tutorial. Les tutores us 

aniran informant de manera oportuna. El viatge continua! 

https://www.escolalamaquinista.cat/apuntat-a-lafa/
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