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“L'infant, en lloc de rebre passivament una successió de nocions previstes,
ha de participar directament i activament en l'elaboració d'aquestes
nocions.”
Ovide Decroly
COMENÇA EL SEGON TRIMESTRE
Després d’un final de trimestre poc esperat, comencem un nou any, un nou trimestre del curs
i noves oportunitats per fer que la vida a l’escola cobri sentit per tal que tot l’alumnat
desenvolupi competències per la vida.
Confiem que el temps de vacances ens hagi ajudat a tothom a recuperar energies per afrontar
un nou temps ple de noves oportunitats educatives pels nostres infants i, com sempre,
acompanyant de manera conjunta, hi serem famílies i escola.
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L’equip directiu.

COMUNIQUEM-NOS
Us recordem els canals habituals de comunicació. Tanmateix us animem a que feu el retorn de
l’informe del primer trimestre ja sigui en format paper o via formulari electrònic.
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.
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CALENDARI ESCOLAR
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.

SORTIDES

GESTIÓ DE CASOS COVID-19

13 I 14 de gener, P3, P4 i P5 participaran a l’escola de l’activitat
“La Città infinita”

A falta que ens facin arribar el document del protocol
actualitzat, us fem arribar el resum de l’actualització de la
gestió dels contactes estrets a partir del 10 de gener.

23 de febrer, P3 anirà a l’auditori a gaudir de l’obra “El planeta
clarinet”
09 de març, tot infantil teatre en anglès “The Jungle”, a
l’escola.
17 de març, P4 visitaran el MNACTEC (Terrassa) gaudint de
l’exposició “Els colors de la llum”.
21 de març, 1r i 2n gaudiran a l’escola de l’obra en anglès
“Georgina and the dragon”.

1.
2.
3.

-

22 de març, 1r i 2n aniran al SAT a gaudir de l’obra “Marúnica”
24 de març, P5 visitaran el MNACTEC (Terrassa) gaudint de
l’exposició “Els colors de la llum”.
31 de març i 1 d’abril, P4 i P5, colònies al “Castell de Fluvià”.
1 d’abril , P3 sortida de tot el dia al “Castell de Fluvià”.

-

5 d’abril, 2n A i B, aniran al Palau Sant Jordi a participar en el
“Dansa Ara”.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 - 2023
Les dates previstes per la preinscripció de l’alumnat nou al
centre són del 07 al 21 de març.
Per tal de tenir dades fiables en relació amb la matrícula de P3
del curs vinent, demanem a les famílies que tingueu infants
nascuts el 2019, que es matricularan el pròxim curs, que ens
feu arribar la informació fent clic a l’enllaç que trobareu a
continuació per tal d’omplir el qüestionari.
https://forms.gle/cwckHYHXXhtWoUMA8

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA NOVA: 19/03/22
Apunteu-vos aquesta data al calendari. El dissabte 19 de
març celebrarem la inauguració oficial de l’escola. Aquell dia
comptarem amb la presència de l’alcaldessa Ada Colau i el
conseller d’educació Josep González Cambray.
Volem que sigui una festa sonada que faci honor a tots els
anys de cerca d’aquesta fita. Tota la comunitat està
convidada a gaudir d’aquesta celebració i a participar del seu
disseny a través de les comissions i l’AFA.
Us anirem informant!

Educació Infantil: no faran quarantena quan es detecti
un positiu estiguin immunitzats o no els alumnes del
grup. Només en el cas que hi hagi 5 o més casos positius
en el grup de convivència estable s’indicarà la
quarantena de tot el grup, 7 dies a comptar des del
darrer dia del cas positiu. Les proves TAR es realitzaran a
tot l’alumnat del grup al CAP o punt centralitzat que
indiqui el RECO (referent covid de Sanitat).
Educació primària: no faran quarantena quan es detecti
un positiu estiguin immunitzats o no els alumnes del
grup. Només en el cas que hi hagi 5 o més casos positius
en el grup de convivència estable s’indicarà la
quarantena de tot el grup, 7 dies a comptar des del
darrer dia del cas positiu. Les proves TAR es realitzaran a
tot l’alumnat del grup a qualsevol de les farmàcies
adherides al programa de supervisió. Les podeu trobar
fent clic aquí.

LICITACIÓ DE L’ESPAI MIGDIA
Tal com es va acordar en el si de la Junta Gestora del centre,
el curs d’enguany és el segon i darrer curs en què l’escola fa
una cessió de la contractació dels serveis del temps de migdia
a l’AFA.
Amb la mirada posada ja en el curs 2022-23 hem iniciat un
procés de licitació pública de la contractació dels serveis del
temps de migdia que, en qualsevol cas, implica una
subrogació de la contractació de la plantilla actual. Durant
aquest primer trimestre, probablement a les acaballes, es
farà la publicació d’aquesta licitació, que quedarà resolta cap
al mes de maig aproximadament.

RECORDATORIS: material i sortides.
Us recordem que si encara teniu pendent el pagament dels
215 euros de material i sortides, el podeu fer efectiu:
-
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Adequació de la durada de la quarantena a 7 dies en lloc
dels 10 anteriors.
S’eliminen les proves PCR i les Unitats Mòbils a les
etapes d’infantil i primària on eren presents.
La gestió de les quarantenes i de les proves del Test
d’Antígens Ràpid (TAR) es faran d’acord amb les pautes
següents:

Per transferència bancària al número de compte
ES44 2100 5633 2402 0002 3317
Amb targeta o efectiu a la secretaria del centre.

