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Escola La Maquinista
Ferran Junoy, 14, (08030) Barcelona.
Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709
escola@escolalamaquinista.cat

INDEX:
“El currículum és el que succeeix entre el docent i cadascun dels seus estudiants”
Bob Walker.

RECUPEREM L’HORARI
REUNIÓ ESPAI MIGDIA
JUNTA GESTORA

RECUPEREM L’HORARI

COMUNIQUEM-NOS

Superat el primer mes de curs amb la novetat de l’avançament del calendari i la jornada
intensiva, comencem el mes d’octubre amb els horaris que, fins ara, han estat habituals a la
nostra escola. A continuació us deixem el nou quadre d’entrades i sortides.

SORTIDES

ENTRADA

CURS
i3

i4
i5

9:00
Porta d’infantil, gir a la dreta i
des de la porta del passadís
interior, via jardí fins a les
aules des de l’exterior.
9:00
Accés directe des de l’entrada
d’infantil
9:00

1r
2n
3r

Accés Ferran Junoy, gir a
l’esquerra pel vestíbul i pujada
per l’escala fins a la primera
planta.
9:00

4t
5è
6è
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Accés Ferran Junoy, recte
entrada al jardí i pujar per
l’escala exterior a primera
planta. Pujar fins a segona
planta.

SORTIDA MIGDIA

SORTIDA TARDA

12:30
16:20
Accés per porta
Accés porta infantil i
principal i recollida via recollida via jardí,
jardí,
mateix recorregut
mateix recorregut
12:30
Accés per porta
principal i recollida a
les aules via vestíbul
d’infantil

16:20
Accés porta infantil i
recollida a les aules
via vestíbul d’infantil

12:30

16:30

Ferran Junoy, porta
principal

Ferran Junoy, porta
principal

12:30

16:25

Ferran Junoy, porta
principal

Ferran Junoy, porta
principal

VOLUNTARIAT
BERENAR FAMÍLIES i3
EXTRAESCOLARS
CALENDARI ESCOLAR
inici de les classes:
05 de setembre de 2022
vacances d’hivern:
Del 22 de desembre de 2022
al 8 de gener de 2023,
ambdós inclosos.
vacances de primavera.
De l’01 d’abril al 10 d’abril
de 2023, ambdós inclosos.
acaben les classes:
22 de juny de 2023
Festes locals:
26 de setembre i 5 de juny
Festes de lliure disposició:
31 d’octubre, 9 de
desembre, 20 de febrer, 17
de març i 2 de juny

REUNIÓ ESPAI MIGDIA
Enguany la reunió de l’espai migdia adreçada a les famílies
tindrà lloc el dijous 13 d’octubre a les 17:30h i serà en
format presencial al gimnàs de l’escola.
En aquesta trobada, la Núria Ripoll, responsable de l’entitat
de cuina, ens explicarà el projecte de menjar saludable de
Natural Cuina i també podreu conèixer el projecte pedagògic,
així com els monitors i monitores de l’Espai Migdia.

Per qüestions que siguin d’interès de tot el grup, canalitzeu les
vostres qüestions/demandes via les persones delegades
d’aula.

SORTIDES
4 d’octubre – 6è A i B aniran a Can Putxet a fer activitats de
cohesió de grup.
5, 6 i 7 d’octubre - Colònies de 4t i 5è al Jou Nature.

JUNTA GESTORA

5, 6 i 7 d’octubre - Colònies de 1r, 2n i 3r al Castell de Fluvià.

La junta gestora de l’escola és un òrgan de govern de la
nostra comunitat on es prenen decisions importants, es
valora el funcionament general del centre i es posen en
marxa noves iniciatives.
Està formada per un representant de cada comissió mixta
(docents i famílies), la junta de l’AFA i l’equip directiu del
centre.
Us animem a participar en alguna de les reunions i a formar
part d’alguna de les comissions mixtes.

14 d’octubre – 3rA faran a l’escola el taller literari “Els

El passat 27 de setembre vam fer la nostra primera trobada
del curs a l’escola. Ens felicitem del fet d’haver-la pogut fer
en format presencial. Podeu trobar l’acta de la reunió al web
de l’escola, a l’apartat “activitats i serveis/documents/altres”.
Entre altres temes tractats, vam acordar que la FIRA DE
COMISSIONS, es celebrarà el divendres 4 de novembre a
l’escola. Serà un dia important per a la nostra comunitat.
Us hi esperem!
A través del Telegram rebreu tota la informació. Us hi
esperem!

COMUNIQUEM-NOS
La comunicació entre famílies i escola és molt important amb
l’objectiu d’acompanyar en els seus processos als infants de
manera coordinada. Per tal de mantenir aquesta comunicació,
disposem de diversos canals.

passadors”.
19 d’octubre, les dues classes de 1r faran a l’escola el taller
“Construint a les escoles”
24 d’octubre – 5èA i B faran un taller de percussió a l’escola.

VOLUNTARIAT
Les persones interessades a participar en l’activitat de grups
interactius ja ens ho podeu fer saber escrivint al correu
electrònic de l’escola. escola@escolalamaquinista.cat
Us recordem que aquesta participació és un servei a l’escola,
per tal de cobrir les necessitats del centre, de tal manera que
pot ser que us convidem a participar en algun grup que no
sigui el dels vostres fills o filles, però, si així ho desitgeu i es
preveu que aquest fet no interferirà en el bon funcionament
de l’activitat, podreu estar al grup del vostre fill o filla.

BERENAR FAMÍLIES i3
A les famílies de i3, dimarts 11 d’octubre a partir de les
16:30h us esperem per fer un berenar organitzat per la
comissió de famílies.
Serà una trobada de coneixença i caliu. No us ho perdeu!

EXTRAESCOLARS

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.

Ja tenim el calendari definitiu de les Activitats Extraescolars
2022-2023! Al bloc d’extraescolars trobareu la graella amb
les activitats que han arribat al mínim d’infants i, per tant, ja
poden començar la setmana del 3 d’octubre.

Correu Gsuite d’escola de la tutoria o especialitat
nomicognom@escolalamaquinista.cat:

https://extraescolars.escolalamaquinista.cat/situacio-de-lesactivitats-que-podran-comencar/

Correu Gsuite de l’escola (att equip directiu):
escola@escolalamaquinista.cat
Telèfon de l’escola: 93 311 84 38
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Us recordem que hi ha una errada i que, en el cas del
voleibol, el grup que sí ha sortit és de 5è i 6è.
Sempre estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte a
extraescolars@escolalamaquinista.cat

