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“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

ACABEM EL CURS
Mahatma Gandhi

CONF. MATRÍCULA
ACABEM EL CURS

SORTIDES

El curs 2021 – 22 arriba a la seva fi i volem fer extensiu el nostre agraïment a cada una de les
persones que han fet possible que aquest curs hagi tornat a estar un viatge ple d’emocions i
aprenentatge.
Us recordem que la jornada intensiva comença el dia 7 de juny, just després del pont de
quatre dies que el precedeix. El dia 3 és festiu de lliure disposició i el dia 6 correspon a la
festivitat de la segona pasqua.
L’últim dia en el qual es faran activitats extraescolars serà el dilluns 20 de juny, excepte
handbol que acabarà dimecres 15 de juny. Durant la jornada intensiva l’horari de les activitats
es manté igual.
Les activitats extraescolar d’adults tindran continuïtat durant el mes de juny i conclouran amb
aquest.
Les classes per tots els infants de l’escola s’acaben el dia 22 de juny.
Els dia establert per realitzar les entrevistes de final de curs és dimecres 29 de 9 a 11h i dijous
30 de juny d’11:30 a 13:30h .
A partir d’aquest moment ja podeu contactar via email amb les tutories de cada grup per
concertar-les si ho considereu oportú.

JORNADA INTENSIVA

CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA
Si encara no heu omplert el formulari, aprofiteu l’enllaç per fer-ho ara. Us el deixem aquí.
https://forms.gle/28UcAaZBLb2AQHqw5
Pel que fa a les dates de matriculació, segons el calendari oficial aquestes són de dimarts 21 a
dimecres 29 de juny.
Reservem uns dies en particular per fer la matriculació dels germans i germanes. Per tal de
reservar dia i hora per fer efectiva la matriculació us trucarem a cada família.
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BEQUES
BOTIFARRADA

CALENDARI ESCOLAR

acaben les classes:
22 de juny de 2022
Festes de lliure disposició:
7 de desembre, 28 de febrer
i 3 de juny.

SORTIDES

BEQUES

7 a 10 de juny, 6è faran el viatge de final de curs a Cala
Montjoi

Us recordem que el termini per presentar sol·licitud d’ajust
de menjador pel curs 2022 – 23 acaba el 15 de juny. És
important que porteu la sol·licitud signada a la secretaria de
l’escola.
D’altra banda, us informem que s’ha obert la convocatòria per
la sol·licitud de les beques NESE del Ministeri.

15 de juny, tot cicle inicial faran la sortida de final de curs a la
platja de Castelldefells.
15 de juny, de 9 a 10:30h 4t faran una activitat de rugbi al
poliesportiu del Bon Pastor.
17 de juny, tot infantil faran sortida de final de curs al Parc de
Gualba.
17 de juny, obra de teatre de 6è, al CC Baró de Viver.
L’alumnat de 5è hi assistirà en horari de migdia. Portes
obertes a les 16:40 per les famílies de 6è i inici de l’obra a les
17:00h.
21 de juny, tot cicle mitjà faran la sortida de final de curs a la
platja de Badalona.
21 de juny, cinquè anirà a la piscina del CEM Bon Pastor.

BOTIFARRADA (enviat per telegram)
Com ja sabeu, el 22 de juny a partir de les 17:30h us
convidem agaudir d'una trobada per acomiadar aquest curs.
Com és tradició, alguns dels cursos s'encarreguen de
preparar diferents aspectes de la festa. A continuació, us
detallem les tasques i us enllacem el grup de Telegram en el
qual se us donarà més informació:
-P3: decoració de la festa. Les famílies d'aquest curs acorden
temàtica i dissenyen la decoració prioritzant materials
reciclables. https://t.me/+dIstg71Uw78zM2Y0

JORNADA INTENSIVA I ESPAI MIGIDA

-P5: mostra de talents. Les famílies d'aquest curs gestionen
tot el referent a la mostra. https://t.me/+zoNNr4PxaLpiZmY0

Us recordem que del 7 al 22 de juny farem jornada intensiva.
L’horari lectiu serà de 9 a 13h, i la sortida a les 13h serà
utilitzant els accessos habituals.

-2n: barra de begudes. Les famílies d'aquest curs s'organitzen
els torns per poder fer la venda de begudes.
https://t.me/+9jmPa95bI2FmNDQ0

El servei de migdia funcionarà de 13h. a 15:30h. i s’ampliarà
el servei de 15:30h a 16:30h de manera gratuïta pels usuaris
fixes. Les persones que facin ús esporàdic i vulguin ampliar
l’horari fins a les 16:30h, hauran d’abonar 8,50 euros en
comptes dels 7,50 dels usuaris esporàdics.
En cas de voler fer ús del servei de 15:30h a 16:30h. us
preguem que informeu per correu electrònic
a espaimigdia@escolalamaquinista.cat abans del dijous 2 de
juny.
Organització sortides:
La sortida de les 15:30 hores es farà per la porta principal del
carrer Ferran Junoy
La sortida de la tarda es farà utilitzant els accessos habituals.
No es faran sortides entre hores.
Cobrament del menjador. En el proper rebut de juny, veureu
reflectides les regulacions compensatòries del curs per altes o
baixes al mes de juny. En el cas dels usuaris amb ajut parcial,
recordeu que la quota es calcula de setembre a maig, per tant
al juny no rebreu cap rebut.
Per qualsevol dubte podeu consultar la normativa d’usuaris de
migdia al web de l’escola o adreçar-vos a la Chantal.

Página 2 de 2

-4t: coques de Sant Joan. Les famílies d'aquest curs
s'encarreguen de la reserva, recollida i preparació de les
coques. https://t.me/+nTYlm8ISl4I0NTA0
-Tota la comunitat: recollida i neteja.
D'altra banda, recuperem també la botifarrada per sopar,
només amb reserva anticipada. Trobareu packs de beguda i
entrepà de botifarra, formatge, truita de patata o truita de
patata amb pa sense gluten. D'aquí a uns dies us farem
arribar: un formulari perquè feu la reserva d'entrepans i els
detalls per fer el pagament amb antel.lació per Bizum.
*A TENIR EN COMPTE: preu Socis AFA 5'50€, PREU No socis
AFA 7'50€. Comproveu aquesta dada amb antel.lació.
Mostra de talents, recordem que està prevista per les
18:00h. Teniu fins el 7 de juny per omplir el formulari:
https://forms.gle/FAxHpcQuoPDcaGqP6
Si us cal, haureu d'enviar la música al correu de la Comissió,
durada màxima d'1min 30s i una foto de grup. Cançons
respectuoses i adequades pel públic infantil.
festes@escolalamaquinista.cat

