Desembre de 2021

Escola La Maquinista
Ferran Junoy, 14, (08030) Barcelona.
Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709
escola@escolalamaquinista.cat

"Education is not preparation for life; education is life itself"
John Dewey.
FINAL DE TRIMESTRE
Acabem el trimestre el dia 22 de desembre. Aquell dia està previst que l’horari sigui de
jornada intensiva, per tant, aquells infants que no es quedin a dinar podreu recollir-los a les
13h, i l’espai migdia acabarà a les 15:30h.
Tot l’alumnat, tant d’infantil com de primària, portaran l’informe de final de trimestre.
La sortida serà esglaonada, utilitzant els accessos habituals establerts per cada grup.
Infantil: P3, P4 i P5 a les 15:20h
Cicle Inicial: sortiran a les 15:30h
Cicle mitjà: sortiran a les 15:20h.
Cicle superior: sortiran a les 15:20
10 de gener: aquest dia l’alumnat d’infantil i cicle inicial podran portar un joguina per compartir
de casa, recordeu que cal posar-hi el nom.
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CONCERTS D’HIVERN
Us recordem les dates de les activitats musicals i concerts d’hivern de tots els grups.
P4, dilluns 13 de desembre
P5, dimarts 14 de desembre
P3, dimecres 15 de desembre
Cicle inicial, dijous 16 de desembre.
Cicle mitjà, divendres 17 de desembre.
5è, dilluns 20 de desembre
6è, dimarts 21 de desembre.
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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.

Organització

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El format serà presencial i a l’exterior, però amb aforament
limitat a dues persones per cada infant. A l’entrada al centre
es controlarà que així sigui.
Les activitats d’infantil es duran a terme al jardí de l’escola i
els concerts de primària a la pista esportiva. En cas de pluja,
els concerts es faran a dins del gimnàs, amb la deguda
ventilació.

El passat divendres 26 de novembre van tenir lloc les
eleccions al Consell Escolar.
Les dues vacants pendents del sector famílies han quedat
cobertes
mitjançant les votacions a les candidatures
presentades.
La vacant de reserva en el sector famílies no ha quedat
coberta per manca de candidatura.
Als sectors mestres i PAS han quedat cobertes les vacants.

En el cas d’infantil, les portes s’obriran a les 15:30 pel carrer
Ferran Junoy i la sortida serà com sempre.

EXTRAESCOLARS

Pels concerts de cicle inicial i mitjà tindrem dos torns, un per
a cada curs.

El darrer dia d’extraescolars d’aquest trimestre serà el
dimarts dia 21 de desembre.

Cicle inicial: dijous 16 de desembre, l’alumnat de primer curs
actuarà al primer torn i l’alumnat de segon curs, actuarà al
segon torn.
Al primer torn, les portes s’obriran a les 15:10h pel carrer
Ferran Junoy. A les 15:40h les famílies haureu de sortir per
l’accés del carrer República Dominicana. La sortida es
realitzarà de la forma habitual.
Al segon torn les portes s’obriran a les 15:45h. A les 16:15h
les famílies haureu de sortir per l’accés del carrer República
Dominicana, per tal de fer la recollida dels infants de la forma
habitual.
Cicle mitjà: dijous 17 de desembre, l’alumnat de tercer curs
actuarà al primer torn i l’alumnat de quart curs, actuarà al
segon torn.
Al primer torn, les portes s’obriran a les 15:10h pel carrer
Ferran Junoy. A les 15:40h les famílies haureu de sortir per
l’accés del carrer República Dominicana. La recollida dels
infants es realitzarà de la forma habitual.
Al segon torn les portes s’obriran a les 15:45h. A les 16:15h
les famílies haureu de sortir per l’accés del carrer Ferran
Junoy Dominicana. La recollida dels infants es realitzarà de la
forma habitual.
Pels concerts de cinquè i sisè, les portes s’obriran a les 15:15
pel carrer Ferran Junoy. Quan hagin finalitzat, les famílies
haureu de sortir per l’accés del carrer República Dominicana.
La recollida dels infants es realitzarà de la forma habitual.

SORTIDES
2 de desembre – 4tA aniran al Museu d’Història de
Catalunya.
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.
10 de desembre – 3rB aniran a passar tota la jornada al Parc
Güell.

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!
La resta de cursos podeu demanar també el passaport de la
Universitat del Temps Lliure.

TEIXIM L’ESCOLA
Compartim amb vosaltres un tastet dels projectes que a tots
els grups de l’escola es van teixint individualment i que,
finalment, configurem aquest teixit d’escola.
Veureu propostes i accents molt diferents en cada grup,
entre d'altres segurament veureu connexions, al cap i a la fi
tenim un mapa de la nostra diversitat com escola.
És interessant veure com els coneixements s’articulen i
interconnecten dins les diferents propostes d’aprenentatge
globalitzat. Per poder accedir al document virtual feu clic al
següent enllaç:
https://view.genial.ly/617a68fb4580170d52ef28f8
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CASAL D’HIVERN 2021
La comissió d'extraescolars juntament amb +Educació
preparen el casal d'hivern a l'escola del 23 al 31 de desembre
amb possibilitat d'inscriure en diferents horaris:
Matí sense dinar (9.00 a 13.00)
Matí + dinar (9.00 a 15.00)
Matí + dinar + tarda (9.00 a 16.30)
La data límit per inscriure els infants és DIVENDRES 10 DE
DESEMBRE. La viabilitat del casal dependrà del nombre
d'inscrits. El dilluns 13 de desembre informarem a les famílies
si és viable o no fer el casal.
ENLLAÇ INSCRIPCIONS:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqjcjT5YT4p8
kJdMK0EOAib0zB3pbHr0ZR9_7ZZd0IMDQ2g/viewform?usp=
sf_link
CANALS DE COMUNICACIÓ:
- E-mail: casalmaquinista@meseducació.coop
- Telèfon: 667450370 (de dilluns a divendres de 9.00 a 11.30 i
de 15.00 a 16.30 hores)

RECORDATORI SOBRE PAGAMENTS
Material socialitzat i sortides
Els pagaments es fan 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
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