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Maig 2022 
 

Escola La Maquinista 

 
 

“Si li dónes peix a un home famolenc , el nodreixes durant una jornada. Si li ensenyes a 
pescar, el nodriràs per tota la vida. 

 Lao Tse 
 

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA 

Arriba el mes de maig i hem de començar a treballar en el nou curs. Per aquest motiu, ben 

aviat us farem arribar la petició de confirmació de plaça.  

Via Telegram, rebreu un formulari en el qual us demanarem que indiqueu si confirmeu la plaça 

o no pel curs 2022 – 23,  i que introduïu les vostres dades bàsiques actualitzades. 

Caldrà que empleneu el formulari un cop per cada fill/a que tingueu matriculat/da al centre. 

No rebreu un correu de confirmació segons les dades han quedat registrades, però sí un 

missatge en pantalla cada vegada que envieu el formulari. Us preguem que, quan rebeu el 

formulari, l’empleneu al més aviat possible. 

TORNEN LES CELEBRACIONS EN COMUNITAT 

El passat divendres 22 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi a la nostra escola. Aquesta 
ha estat la primera festa oberta a les famílies que, des de fa ja massa temps, hem pogut gaudir 
sense restriccions de cap mena. 
L’escola feia goig amb tanta participació i totes les creacions dels infants, els quals frisaven 
d’emoció esperant l’aparició de les famílies. Ha estat un regal que ho hàgim pogut recuperar i, 
ara, comencem a pensar ja en les següents cites del calendari per celebrar en comunitat. 
Recordeu i apunteu-vos-ho a l’agenda. 
 
Divendres 27 de maig a la tarda, FIRA DEL COMERÇ SOLIDARI. Adreçada a totes les famílies 
de l’escola, en horari de tarda. Els beneficis obtinguts es destinaran a la compra de material 
escolar per una altra escola al Senegal. Volem fer extensiu el nostre agraïment a la família que 
ens ha fet arribar  la proposta. Poc abans de l’esdeveniment rebreu una comunicació en la 
qual trobareu tota l’organització de les parades, amb els seus productes i la seva publicitat. 
 
Dimecres 22 de juny a la tarda, FESTA DE FINAL DE CURS. Adreçada a tota la comunitat. La 
comissió de festes ja ha començat a planificar-la. Recordeu la botifarrada? Recuperem per fí 
aquesta celebració que no ha estat possible en els darrers dos cursos. Rebreu informació més 
endavant. 

 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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CALENDARI ESCOLAR  
 
 
 
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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SORTIDES 

05 de maig. Tot infantil gaudirà de l’obra “el cargol i l’herba 
de poniol” de la companyia El botó màgic 

05 de maig, 5è aniran al CEM La Marbella a fer una activitat 
de bàdminton. 

06 de maig, 2nA i 4tA, visitaran a la Colla Jove castellera de 
Barcelona a les instal·lacions de Fabra i Coats. 

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

11 de maig, 2nA aniran al Riu Besòs. Sortida de matí. 

13 de maig, 2nB i 4tB, visitaran a la Colla Jove castellera de 
Barcelona a les instal·lacions de Fabra i Coats. 

17 de maig P4 aniran a l’Auditori a veure l’obra “Els colors del 
metall”. 

23 de maig, 5è participaran a la Cantània a l’Auditori. 

25 de maig, l’alumnat de 6è gaudirà d’una activitat de beisbol 
a les instal·lacions de Montjuic. 

31 de maig, l’alumnat de 1r participaran  a la cantata “La 
Fabrica de colors”. 

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

17 de juny, tot infantil faran sortida de final de curs al Parc de 
Gualba. 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 - 2023 

Les dates previstes per l’administració són: 

 Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2022  

 Llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2022 

 Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que 
no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 
27 de maig a l’1 de juny de 2022 

 Llistat d’assignacions i llistes d’espera: 10 de juny de 
2020 

            Matrícula 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle 
d'educació infantil i educació primària: del 20 al 27 de 
juny de 2022 

 Llistes d’espera del 27 de juny fins el 2 de setembre 
de 2022. 
Al web de la preinscripció trobareu tota la informació 
relativa al procés. 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

  
 

ENTRADA A LES AULES 
 
Divendres 20 de maig, serà el darrer dia d’entrada a les aules 
de les famílies d’aquest curs, ja que al juny tindrem la jornada 
intensiva ben aviat,  del 7 al 22. 
 
A les 16:15h s’obriran les portes per tots els cursos, tant 
d’infantil com de primària. 

 

TASTET D’EXTRAESCOLARS 
 
Dissabte 21 de maig, de 10:30 a 13:30h, tindrem una jornada 
de tastet d’extraescolars.  
En què consisteix? En què els infants puguin provar i descobrir 
totes les activitats que oferirem pel curs vinent. Estaran totes 
les monitores i monitors de les activitats durant tot un matí 
ensenyant-vos què es fa i com es fa aquella activitat en 
concret. 
Ben aviat us enviarem el programa amb més detall sobre 
l’organització de la jornada. 
 

CASAL D’ESTIU DE LA MAQUINISTA 
 
Ja us podeu inscriure al casal d’estiu de l’escola. Aquest curs 
partim d’aquesta gran pregunta: 
 
QUÈ PASSA AL RUSC? A partir d’aquesta incògnita, pretenem 
convidar els nens i les nenes a conèixer millor el món de les 
abelles, així com la seva importància dins el nostre ecosistema 
pel manteniment de la biodiversitat i producció d’aliments.  
 
Aquí teniu l’enllaç directe per fer la preinscripció del casal 
d'estiu 2022 de l'escola: 
 
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/estiu/09045
1CAS01 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/estiu/090451CAS01
https://preinscripcions.campanyavacancesbcn.cat/estiu/090451CAS01

