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Desembre de 2022 
 

Escola La Maquinista 
 

  

 

“Una escola ha de ser un lloc per a tots els infants, no basada en la idea que tots són 
iguals, sinó que tots són diferents” 

Loris Magaluzzi 
 

FINAL DE TRIMESTRE 

Acabem el trimestre el dimecres 21 de desembre. Aquell dia està previst que l’horari sigui de 
jornada intensiva, per tant, aquells infants que no es quedin a dinar podreu recollir-los a les 
13h, i l’espai migdia acabarà a les 15:30h.  

Aquell dia no hi haurà servei de ludoteca gratuïta. 

La ludoteca de tardes estarà de 15:30 a 17:30 amb el cost habitual (3€/hora). 

Les activitats extraescolars acabaran el dimarts 20 de desembre. 

Us recordem que el divendres 2 de desembre és dia de visita a les aules per les famílies de 
primària. 

CONCERTS D’HIVERN 

Us recordem que a primària  els concerts s’organitzen per comunitats. Fem un dia per les 

famílies dels grups A i un altre per les dels grups B.  

Per tal d’ajustar-nos a l’aforament del gimnàs/sala d’actes, que és on tindran lloc les 

actuacions, us demanem que per cada infant vinguin un màxim de dues persones. 

Les portes s’obriran a les 15:00h, i les famílies haureu d’esperar que entrin tots els infants i, 

quan us donem la consigna, podreu pujar cap al gimnàs. 

Un cop finalitzades les actuacions, els infants tornaran a les seves aules i les famílies hauran 

de sortir del centre per la sortida del carrer República Dominicana. La recollida es farà en els 

termes habituals. 

En el cas de la comunitat petita, mantenim el format d’activitats musicals compartides amb 

les famílies que vam oferir en cursos anteriors. Les portes s’obriran a les 15:40h, llavors les 

famílies haureu d’entrar pel jardí fins a arribar a la porta de les classes. 
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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 
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Dates dels concerts. 

Tots els concerts i activitats musicals seran en horari de 

tarda. 

Comunitat petita (i3, i4, i5) 

 

i3, dilluns 12 de desembre. 

i4, dimarts 13 de desembre. 

i5, dimecres 14 de desembre. 

 

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. 

 

LOCOMOTORA DE LA MAKI 

Ja la tenim aquí! Volem agrair el seu enginy i esforç a la ment 
creadora i les mans executores. A la cercavila de les festes de 
Sant Andreu va lluir de valent. 

Ara ha arribat el moment de batejar-la. Cada aula ha 
proposat tres noms. D’aquests noms hem d’escollir quin serà 
el definitiu. Per decidir-ho, podeu entrar al següent formulari 
i votar les tres opcions que més us agradin. El formulari 
estarà operatiu fins el dia 14 de desembre. 

https://forms.gle/yGUaj6JbZhnWxBxu6 

Aviat sabrem quin ha estat el nom guanyador. 

PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AFA 

Donem el tret de sortida al procés participatiu que permetrà 

decidir el destí de part dels recursos econòmics de l’AFA. 

Llegiu-ne les bases i disposeu-vos a proposar accions 

concretes. 

 

http://www.escolalamaquinista.cat/wp-

content/uploads/2022/11/bases-proces-participatiu.pdf 

 

 

 

NOU CANAL DE COMUNICACIONS 

Amb l’esperit de continuar millorant en l’eficiència i la 

claredat de les comunicacions cap a la nostra comunitat, 

posem en marxa una novetat. 

A partir del mes de desembre, el butlletí de notícies al qual 

algunes famílies us havíeu subscrit i rebíeu via correu 

electrònic, deixa de funcionar. 

En el seu lloc, posem a la vostra disposició un nou canal de 

Telegram anomenat “Notícies Escola La Maquinista”. 

Què rebrem en aquest canal? 

Totes les comunicacions que provenen de les diferents 

comissions mixtes, així com aquelles informacions que, sense 

sorgir estrictament de l’àmbit de la nostra escola, puguin ser 

d’interès per a la comunitat.  

Quan em puc apuntar? 

Des d’ara mateix, seguint aquest enllaç: 

https://t.me/+JUDV9Bhd1pcxNTFk 

Quan començarà a funcionar? 

A partir del mes de gener de 2023. Ara està en proves. 

A més a més, totes aquestes informacions, quedaran 

recollides en un nou compte d’instagram que podeu seguir 

aquí. 

I al canal de la classe?  

Es mantindran les informacions relacionades amb la realitat 

del grup, les d’organització de centre i els projectes que hi 

estiguin relacionats. 

RECORDATORI  PAGAMENTS  

 Material socialitzat i sortides  

Us recordem, per qui encara no ho hagueu pogut fer, que 
heu de fer l’ingrés de 215€ corresponents a la quota de 
material i sortides. 

Podeu fer els pagaments al número de compte de 
Caixabank: ES44 2100 5633 24 0200023317  

Quan feu el pagament, recordeu posar en el concepte el 
nom de l’alumne. 

Per qualsevol dubte o qüestió dirigiu-vos al despatx 
demanant cita prèvia o contacteu per mail/telèfon.  

escola@escolalamaquinista.cat 

Tfn: 93 311 84 38 
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