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Gener 2023 
 

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 
 

COMENÇA EL SEGON TRIMESTRE 

Comencem un nou any i un nou trimestre amb energies renovades després del temps de 
vacances. El segon trimestre, que serà gairebé igual de llarg que el tercer, acabarà el dia 31 de 
març i comptarà amb dos festius de lliure disposició, que corresponen als dies 20 de febrer i 
17 de març. 
Com cada any, el primer dia del trimestre que serà dilluns 9 de gener de 2023,  l’alumnat de la 
comunitat petita més el de primer i segon curs de primària,  poden portar una joguina de casa 
per compartir amb els companys i companyes. Recordeu que és molt important posar el nom 
de l’infant i que sigui una joguina prou resistent. 

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.  
 
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. 
 
Correu Gsuite d’escola de la tutoria o especialitat   nomicognom@escolalamaquinista.cat: 
 
Correu Gsuite de l’escola (att equip directiu): escola@escolalamaquinista.cat 
Telèfon de l’escola: 93 311 84 38 

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

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  

escola@escolalamaquinista.cat 
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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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SORTIDES 

16 de gener, tot 4t van al Palau de la Música a veure l’obra 
“Flamenkat”. 

17 de gener, tot 1r i 2n van al SAT a veure l’obra “El vestit 
nou de l’emperador”. 

25 de gener,  i3A van a la Sala Multisensorial del Bon Pastor. 

01 de febrer,  i3B van a la Sala Multisensorial del Bon Pastor. 

06 de febrer, tot tercer van a la Fàbrica de creació a 
participar del FLIC. 

07 de febrer, Tota la comunitat petita van al SAT a veure 
l’obra “Miranius. L’aventura d’habitar el món”. 

15 de febrer,  tot i3 van a l’Auditori a veure l’obra “Sonet de 
joguines”. 

02 de març, i5B van a la biblioteca de Can Fabra. 

03 de març, i5A van a la biblioteca de Can Fabra. 

15 de març, tot quart van al CEM la Mar Bella a jugar a 
bàdminton. 

15 de març, tot tercer van al SAT  a veure l’obra 
“Maquinaigües”. 

17 de març, tot cinquè van al CEM la Mar Bella en un Raid 
Atlètic. 

20 març,  tot i4 van a l’Auditori a veure l’obra “Els colors del 
metall”. 

23 de març, tot tercer van a l’anella olímpica a participar en 
les curses d’orientació. 

28 de març, tot segon van a l’estadi olímpic a participar en el 
DANSA ARA. 

30 de març, i4B van a la biblioteca de Can Fabra. 

31 de març, i4A van a la biblioteca de Can Fabra. 

Ja al tercer trimestre, i per tal que us comenceu a organitzar, 
tindrem la Cantània de 5è el 21 d’abril, i la Cantata de 4t el 15 
de maig. 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023 - 2024 

Amb l’objectiu de tenir dades fiables referents a la matrícula 
per i3 del curs vinent, demanem a les famílies de l’escola que 
tingueu infants nascuts l’any 2020, i que es matricularan el 
pròxim curs, que ens feu arribar la informació fent clic a 

l’enllaç que trobareu a continuació per tal d’omplir el 
qüestionari. 

https://forms.gle/E7S6Kyr8K3zCyMes9 

LOCOMOTORA DE LA MAKI 

Un cop revisada la votació de la comunitat educativa, podem 
anunciar que el nom guanyador ha estat “Locomaqui”. 

Volem aprofitar aquest espai per agrair la vostra participació 
i desitjar una llarga vida a la Locomaqui! 

QÜESTIONARI D’USOS LINGÜÍSTICS 
 

En algun moment en durant els pròxims dies, rebreu al 
Telegram de la classe dels vostres infants un enllaç per 
respondre a una enquesta sobre l’ús de les llengües a les 
vostres famílies. L’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer la 
diversitat de llengües que s’utilitzen a la nostra comunitat 
educativa, les oportunitats i les necessitats que se’n poden 
generar. 
Us agraïm per avançat que la contesteu perquè ens donarà 
molta informació per planificar les nostres actuacions dins 
del Projecte Lingüístic de Centre que cada escola elabora. 

 

NOTÍCIES ESCOLA LA MAQUINISTA 
 

Tal com us vam anunciar el passat mes de desembre, amb el 
nou any i trimestre entra en funcionament el nou canal de 
comunicacions de l’escola a 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? 

Ja tenim molta gent apuntada al canal. No perdeu 

l’oportunitat de fer-ho. Només cal que feu clic a l’enllaç que 

trobareu a continuació. 

https://t.me/+JUDV9Bhd1pcxNTFk 

 

RECAPTACIÓ DE LA FIRA 
Estem molt contentes, ja que els fons recaptats a la passada 

Fira del Comerç Solidari han arribar a l'Institut i l'Escola de  

Primària de Dindefelo, al Senegal. 

Han pogut comprar taules pels infants, material escolar  i 

d'aquí a poc arreglaran una part del sostre de la part dels 

petits. Fent clic aquí,  podreu veure quatre fotografies que 

il·lustren bé aquest moment.  

I al tercer trimestre una nova edició. Anem escalfant motors.

https://forms.gle/E7S6Kyr8K3zCyMes9
https://t.me/+JUDV9Bhd1pcxNTFk
https://drive.google.com/drive/folders/1VTQthC86fz59tgduJz84NwS3m0Qql1et?usp=sharing

