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març 2022 
 

Escola La Maquinista 

 

 

“Un dels aspectes més importants de l'aprenentatge és pensar, i això és un 
procés invisible i caòtic. En altres paraules, no tot el que fem amb l'alumnat 
es pot plasmar físicament i exposar"  

Timothy D. Walker   
 

OBRIM LES AULES 

L’accés de les famílies al centre ha estat sempre un valor afegit d’aquesta escola que en temps 
de covid s’ha vist afectat. La millora de la situació de pandèmia ens convida a reprendre el que 
havia estat habitual fins a l’arribada del confinament. Aquest mes de març recuperem el dia 
d’entrada a les aules de primària per part de les famílies. Recordeu que, aquell dia, les portes 
s’obriran un quart d’hora abans de l’usual per tal que pugueu pujar a les aules i compartir amb 
els vostres fills i filles la seva feina i poder comentar-la també amb l’equip de mestres. 
 
Així doncs, us esperem en les dates proposades a continuació: 
 
- divendres 11/03: a les 16:05h per les famílies de 3r i 6è 
- divendres 11/03: a les 16:15h per les famílies de 1r.  
- divendres 18/03: a les 16:05h per les famílies de 4t i 5è 
- divendres 18/03: a les 16:15h per les famílies de 2n.  

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA 

Dissabte 19 de març us esperem a totes les famílies a la inauguració de l’edifici definitiu  de la 
nostra escola. Serà una gran jornada plena d’activitats per gaudir-la en família i com a 
comunitat. Aviat us farem arribar el programa  amb la graella d’activitats per telegram. 
 
El dia de la festa, a part de l’acte institucional, trobareu activitats com un taller de dansa 
moderna, una instal·lació sonora provinent de la Fàbrica de Creació a càrrec de “Sincro”, un 
taller de castells, activitats diverses proposades per la comissió del viatge de 6è, màgia, 
l’actuació del grup d’animació TAGER i una sonada estrena … 
 
 
 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  
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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.  
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XERRADA SOBRE LA LECTOESCRIPTURA 

Convoquem una xerrada conduïda per l’equip docent d’infantil 
i cicle inicial adreçada a les famílies amb infants fins a tercer 
curs de primària. Aquesta tindrà lloc el dimecres 23 de març a 
les 17:30h. 
 
A la xerrada, les nostres companyes us explicaran com 
treballem a l’escola l’adquisició de la lectoescriptura i atendran 
als vostres possibles dubtes al respecte. 
Aquesta xerrada es farà al gimnàs de l’escola i tindrà format 
presencial. 
 
Per assistir caldrà inscriure’s a través del següent formulari: 
https://forms.gle/dpbwGf5u3iWjzc9P6 
 
 
SORTIDES 

03  de  març,  5è  i  6è  gaudiran  a  l’escola  de  l’obra  en  anglès 
“The treasure island”. 

09  de  març,  tot  infantil  teatre  en  anglès  “The Jungle”,  a 
l’escola. 

11 de març, 2nA Font faran una sortida al riu Besòs. 

16  de  març,  4tB  faran  a  l’escola  el  taller  Netegem  l’aigua  a 
càrrec de WAW (we are water foundation). 

17  de  març,  P4  visitaran  el  MNACTEC  (Terrassa)  gaudint  de 
l’activitat “Els colors de la llum”. 

21  de  març,  1r  i  2n  gaudiran  a  l’escola  de  l’obra  en  anglès 
“Georgina and the dragon”. 

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 d’un 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 l’administració són: 

 Educació infantil (3-6 anys) i educació  primària: del 7 
al 21 de març 

 Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març 

Us informem també, que ens ha estat comunicat que, de cara 
al curs 2022 – 23, l’oferta inicial de places de la nostra escola 
es veurà ajustada a la quantitat de 20 alumnes per grup. 

Al web de la preinscripció trobareu tota la informació relativa 
al procés. 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

  
LICITACIÓ DE L’ESPAI MIGDIA 
 
El passat dimarts 15 de febrer va tenir lloc una assemblea 
extraordinària de l’AFA convocada amb caràcter d’urgència  
per tal de debatre la possibilitat d’aturar el procés de licitació 
de la contractació dels serveis integrals de l’espai migdia que ja 
s’havia iniciat   i mantenir l’actual sistema pel qual l’escola fa 
una cessió de la contractació , que no de la gestió, a l’AFA. 
 
Aquesta opció va ser escollida per àmplia majoria i, per tant, es 
mantindrà a la cooperativa +Educació i 9Naturalcuina a càrrec 
dels serveis de monitoratge i cuina respectivament. 
 
Aviat, es començarà una tasca compartida per definir, seguint 
els models de plecs del CEB, les condicions en les quals aquesta 
tasca ha de tenir continuïtat. 
 
ANIVERSARIS 
 
A partir d’aquest mes de març, els divendres recuperem la 
celebració d’aniversaris a dins  l’escola. La comissió de festes 
ha preparat un document amb la normativa de funcionament 
que trobareu fent clic al següent enllaç: 
 
https://drive.google.com/file/d/1CDZLJqHApNC_OYXphLhwCH
MSAhSMO4yW/view?usp=sharing 
 
REUNIÓ DE COLÒNIES A INFANTIL 
 
Tindrà lloc dijous 10 de març a les 17:00 presencial al gimnàs 
de l’escola. Només per P4 i P5. 
 


