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Juny 2022, final de curs. 
 

Escola La Maquinista 

 
GRÀCIES PER TOT EL QUE ENS HEU DONAT 

Cada curs arriben persones noves i altres deixen de formar part de l’equip de l’escola. A totes 
elles fem extensiu el nostre agraïment per ajudar-nos a fer escola. Particularment, volem 
donar les gràcies a la Isabel Mauri, mestra de l’escola, que comença una nova fase de la seva 
vida amb la seva jubilació. Que tinguis molta sort i gaudeixis de la nova etapa!  

Benvolgudes famílies, companyes, companys,  nenes i nens de la Maquinista: 

El motiu que m’adreci a totes i tots vosaltres i us escrigui aquestes paraules és el meu comiat. 
Després de més de trenta anys dedicada a l’escola i a la meva estimada feina de mestra, em 
jubilo. 

Ha estat per mi una feina a la qual m’he dedicat molts anys amb energia, entusiasme, il·lusió i 
dedicació; és una feina per gaudir-la, no es pot fer d’una altra manera. L’escola, des que jo vaig 
començar ha canviat molt, estic contenta d’haver pogut formar part d’aquest canvi. Aquests 
darrers anys a l’escola La Maquinista han estat un repte i és un orgull per mi haver format part 
d’aquest projecte innovador i d’aquest centre promotor de l’Escola Nova del s.XXI. Tenim un 
equip fantàstic que ho estan tirant endavant amb dedicació, alegria i molta professionalitat. 

M’emociona parlar dels meus companys, han estat una font d’inspiració per mi en molts 
aspectes, uns grans mestres per la vida i uns grans professionals. Gràcies companyes i 
companys per acompanyar-me, cuidar-me, ajudar-me... i tantes coses més, us trobaré molt a 
faltar.  

A vosaltres famílies, teniu la gran sort de formar part d’aquesta comunitat, aprofiteu la criança 
dels vostres fills i filles, gaudiu-la, impliqueu-vos amb la vostra/nostra escola, junts estem 
veient créixer davant nostra el futur. Reivindiquem una escola amb els recursos que es mereix. 
Cuideu molt a aquests infants, creixen de pressa i el temps passa volant, i us ho diu algú que ho 
sap per experiència.  

Em jubilo, tanco una etapa llarga i important en la meva vida, sempre m’he aixecat per anar a 
l’escola... en començo una altra, també il·lusionada i amb ganes de gaudir-la, però heu de 
saber que m’enduc l’escola al cor 

                                                                                      Una abraçada molt gran! 

                                                                                      Isabel Mauri.  

                                                                    

 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 

  INDEX 

  GRÀCIES  

  CALENDARI 22 - 23 

PAGAMENTS 

GRUPS DE TELEGRAM  

NOVETATS 22 - 23 
  

               Elogi a les vacances d'estiu 

Matinar sense pressa, aixecar-
te a poc a poc, vestir-te de 

qualsevol manera i mirar cada 
flor com si fos la primera. 

Entrar a cada raig de sol com 
el vers entra al poema, sentir 

la calor al cap i al front, 
muntar amb caragols una 
carrera. Sentir-te lliure, i 
gaudir de cada una de les 

hores pintant el rellotge amb 
els colors més estimats. 

Cantar, sentir, llegir, flairar els 
aires, passejar per la vinya 

mirant el mar, saltar la séquia 
espantant espiadimonis i fer, 
un dia de pluja, figuretes de 
fang. Sortir a mullar-te una 
tarda de tempesta, esperar 
immòbil l'arc de Sant Martí, 

recordant com era de 
canviant l'oratge en primavera 

i esperar que la tardor ens 
porti un gran festí... 

                                                   Isabel Barriel. 

 

Fer-te amic de les 
abelles, 

tractar amb carinyo als 
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PAGAMENTS 

Aquest curs la quota de material i sortides torna a ser de 215 euros. 

“LA CAIXA” 

Compte número 2100 5633 24 0200023317 

IBAN: ES4421005633240200023317 

Els pagaments es faran a través de ”La Caixa” podeu fer l’ingrés  

des de qualsevol caixer de “La Caixa” i amb tarja de la caixa o de 

qualsevol altra entitat. També podeu fer transferència en línia. Ho 

podeu fer a partir del 15 de juliol. 

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/ continuar 

5. Concepte: nom de l’alumne/a material 

Els pagaments previstos per aquest curs  seran:   

Material i sortides: 215 euros (entre el juliol i el setembre)   

Donat que les dates de colònies no són definitives ja us 

informarem en el moment que calgui fer l’ingrés. 

Menjador: Usuaris fixes: 116 euros al mes. Els rebuts es 

domiciliaran des de l’escola. Els usuaris eventuals podeu comprar 

tiquets a la coordinadora de menjador  

El preu diari pels eventuals surt  al preu de  7,5 euros diaris. També 

es poden comprat abonaments de 10 dies a 70 euros i fer-ne ús 

quan us convingui. 

Acollida: (a partir de les 7:45h.) 32 euros mensuals pels infants que 

utilitzen el servei de manera  fixa.  

Quota familiar de l’AMPA:  30 euros.  

Ludoteca: (de 16:30 a 17:30h.) 32 euros mensuals pels infants que 

utilitzen el servei de manera  fixa 

CALENDARI CURS 2022 - 23 
 
Les classes començaran el dia 05 de setembre de 2022 i el curs 

acabarà el 22 de juny de 2023. 

Vacances d’hivern. Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 

2023, ambdós inclosos. 

Vacances de primavera. Del 03 d'abril al 10 d'abril de 2023, 

ambdós inclosos. 

 

 

Dies de lliure disposició 

1r trimestre: dilluns  31/10/2022, i  divendres 09/12/2022  

2n trimestre: dilluns 20/02/2023 i divendres 17/03/2022  

3r trimestre: 26/05/2022, divendres 

Jornada intensiva del 5 al 22 de juny. 

NOUS GRUPS DE TELEGRAM 
 
Durant els pròxims dies rebreu comunicacions relacionades amb la 

modificació dels grups de telegram. 

 

Tots els grups veureu que el vostre canal canvia de nom. No caldrà 

que feu cap actuació. 

 

Tots els canvis tindran lloc a partir del dia 30 de juny. 

 

CURS 2022 - 23 

El pròxim curs vindrà amb algunes novetats que tots ja hem 
sentit a través dels mitjans de comunicació. 

Les classes començaran el dia 5 de setembre, i durant tot 
aquell mes, fins al dia 30 inclòs, l’horari lectiu serà de 9 a 
13:00 h. 

El mes de setembre, el servei de menjador serà de 13:00 h 
fins a les 15:30 h. Per tots els infants que així el desitgin, es 
duran a terme activitats per cobrir la resta de l’horari fins a 
les 16:30 h a càrrec del servei de monitoratge del centre.  

D’altra banda, us avancem petits canvis que afecten el 
projecte educatiu de l’escola que, de manera natural, es 
troba en constant evolució.  

Des d’aquest mateix curs, ens trobem immersos en un procés 
de transició cap a un  sistema organitzatiu per comunitats en 
comptes de per cicles. Així doncs, la nova organització serà 
comunitat petita (tot infantil), comunitat mitjana (1r, 2n i 3r) 
i comunitat gran (4t, 5è i 6è). Aquest fet comporta canvis 
organitzatius adaptacions metodològiques que, en gran 
manera, es prepararan durant el curs 2022 – 23 i 
s’implementaran el curs 2023 – 24. 

De moment, el pròxim curs veureu que les colònies ja seran 
en aquest format i, per tant, els cursos que aniran junts 
seran: 

Comunitat petita: i3, i4, i5 

Comunitat mitjana: 1r, 2n, 3r 

Comunitat gran: 4t i 5è  

6è faran el viatge habitual de manera independent, tot i 
formar part de la comunitat gran.


