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INDEX:
“Learning starts with failure; the first failure is the beginning of education.”
John Hersey.

FIRA DE COMISSIONS
CONCERTS D’HIVERN

FIRA DE COMISSIONS

VOLUNTARIAT

El pròxim divendres 4 de novembre tindrà lloc una nova edició de la Fira de comissions
mixtes de la nostra escola. Aquesta és una celebració presencial i oberta a tota la comunitat.

ASSEMBLEA DE L’AFA
SORTIDES

De 16:00h a 17:00 a l’interior de l’escola, hi trobareu una paradeta de cada una de les
comissions de l’escola. Acosteu-vos-hi, parleu, informeu-vos ...

PASSAPORT EDUNAUTA

Les comissions de coeducació, extraescolars, salut, biblioteca, espai migdia, comunicació,
festes, famílies solidàries, obres i natura, necessiten la vostra col·laboració per tirar endavant
les seves iniciatives. Penseu on encaixeu millor i no badeu. Apunteu-vos a les comissions!

CALENDARI ESCOLAR
CONCERTS D’HIVERN
Enguany, com a part de l’evolució natural del projecte educatiu en la qual ens trobem en
plena immersió, els concerts d’hivern de l’etapa de primària s’organitzaran per comunitats.
Les comunitats de mitjans i grans oferiran cadascuna dues actuacions consecutives
adreçades respectivament a les famílies de cada una de les línies.
En el cas de la comunitat petita, mantindrem el format d’activitats musicals compartides amb
les famílies que vam oferir el curs passat, i que es distribuiran en una tarda per a cada nivell.
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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

Dates dels concerts.
A la comunitat petita gaudireu d’activitats musicals al jardí
de l’escola. Sempre en horari de tarda
i4, dilluns 12 de desembre.
i5, dimarts 13 de desembre.
i3, dimecres 14 de desembre.
A primària, tots els concerts seran en horari de tarda, i
l’aforament serà limitat a dues persones per infant.
Comunitat mitjana (1r, 2n i 3r)
Famílies dels grups A - 15 de desembre.
Famílies dels grups B – 16 de desembre.
Comunitat gran (4t, 5è i 6è)
Famílies dels grups A – 19 de desembre.
Famílies dels grups B – 20 de desembre.

VOLUNTARIAT
Cada cop tenim més persones que s’animen a fer voluntariat
a l’escola!
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.

ASSEMBLEA DE L’AFA
El pròxim dilluns 7 de novembre a les 20h tindrà lloc
l’assemblea de l’AFA oberta a totes les persones que en són
sòcies amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació liquidació econòmica pressupost curs 20212022.
2.- Aprovació pressupost inicial curs 2022-2023 .
3.- Procés participatiu.
4.-Valoració de l import màxim de projectes sense aprovació
en assemblea.
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Aprofitem també per animar-vos a participar en l’AFA en la
mesura que cadascú pugui.
Us deixem també l’enllaç on us hi podreu apuntar.
https://www.escolalamaquinista.cat/apuntat-a-lafa/

SORTIDES
3 de novembre – i4 + i5, Sortida al Castell Vell de Llinars del
Vallès, activitat “El bosc dels sentits”.
14 de novembre – i5 A i B aniran a l’Espai Bota, visita a
l’exposició de gegants de la Festa Major de Sant Andreu.
15 de novembre – i4 A i B aniran a l’Espai Bota, visita a
l’exposició de gegants de la Festa Major de Sant Andreu.
24 de novembre – 1r, 2n i 3r gaudiran de l’obra de teatre en
anglès a l’escola.

PASSAPORT EDUNAUTA
Aviat, els infants dels cursos de tercer i quart començaran a
gaudir del Passaport Edunauta provinent de +Educació, com
una eina més de suport a l’acció tutorial. Les tutores us
aniran informant de manera oportuna. El viatge continua!
Per a la resta de cursos recordar que podeu demanar el
Passaport de la Universitat del Temps Lliure en el qual us
segellaran totes les activitats que feu del catàleg mensual
que la Cooperativa Més Educació posa a disposició de
tothom que en vulgui gaudir.
Us animem a participar amb les vostres filles i fills. Podeu
demanar el vostre passaport demanant-lo a la tutoria del
grup classe.

