
   

Página 1 de 2   

   

 

 

Febrer 2023 
 

Escola La Maquinista 

 
 

“LLiures són els qui creguin, no els qui copien i lliures són els qui pensen no 
els qui obeeixen. Ensenyar és ensenyar a dubtar." 

Eduardo Galeano 
 

FESTA DE CARNAVAL 

El divendres 17 de febrer a la tarda, celebrarem la festa de carnaval amb tota la comunitat, tot 
recuperant el funcionament que havia estat habitual fins fa dos cursos. Fent clic aquí, podeu 
recuperar el text explicatiu que ja us vam fer arribar via telegram sobre com s’organitza tot 
plegat.  
Les disfresses que han estat seleccionades pels infants en assemblea són pintores i pintors, 
grafiteres i grafiters, artistes de circ, ballarines i ballarins, magues i mags, músiques i músics. 
Les persones adultes ens disfressarem fent una oda al món de la dansa seguint l’estètica de 
“Fame” el musical i sèrie de televisió mítica. 
Recordeu també que el dilluns 20 de febrer és festiu de lliure disposició. 

Us seguirem informant. 

PORTES OBERTES 

Dijous 23 de febrer a la tarda, en dos torns solapats de 17 a 19h i de 18 a 20h celebrem 
jornada de portes obertes a la nostra escola. 
Si coneixeu alguna persona que estigui interessada a assistir, li podeu facilitr l’enllaç que 
trobareu a continuació on trobarà tota la informació necessària sobre funcionament i 
inscripció. 
https://www.escolalamaquinista.cat/wp-content/uploads/2023/01/portes-obertes-2023.pdf 
 
També us convidem que ens ajudeu a compartir el nostre projecte educatiu amb les noves 
possibles futures famílies, tot acompanyant grups d’elles en visita a través del centre un cop 
acabada l’explicació feta per l’equip directiu. Podeu venir tant adults com infants. 
 
Si voleu venir a fer voluntariat per les portes obertes només cal que ens escriviu al correu de 
l’escola ( escola@escolalamaquinista.cat ), indicant si podreu estar a tots dos torns o només 
un. 

Mil gràcies per ajudar-nos a fer escola. Us hi esperem 
  
 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438 • Fax: 933 459 709  
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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 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Mni6JqYy0U30GbT9GDZ-oTY2aPIDfdsX/view?usp=sharing
https://www.escolalamaquinista.cat/wp-content/uploads/2023/01/portes-obertes-2023.pdf
mailto:escola@escolalamaquinista.cat
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SORTIDES 

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”. 

15 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”. 

22 de febrer, i3A van a la Sala Multisensorial de Bon Pastor 

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 

Les dates publicades pel Departament d’Educació per a la 
preinscripció a educació infantil (3-6 anys), educació primària 
i educació secundària obligatòria són les següents. 

Presentació de sol·licituds: 

 Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 
al 20 de març 

 Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març 

 

Matrícula: 

 Educació infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny 

Al web de la preinscripció de la Generalitat, trobareu tota 
infromació rellevant tal com es vagi actualitzant. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

QÜESTIONARIS  A LA COMUNITAT 
 

Darrerament, us hem fet arribar qüestionaris com el d’usos 
tecnològics  i el d’usos lingüístics. 
Volem agrair la vostra participació en contestar-los, que ha 
estat més que notable. Sentir la vostra opinió ens ajuda a 
millorar. 

 

NOTÍCIES ESCOLA LA MAQUINISTA 
 

El nou canal de comunicacions de l’escola a Telegram 
anomenat “Notícies Escola La Maquinista”,  ja funiona 
plenament. 
Què trobem 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 

 

DES DEL SENEGAL 
 

Tenim notícies de l’escola Sherif Jarrju de Djacoye Banga. 

Gràcies als fons recaptats en cursos anteriors a la fira del 

comerç s’ha pogut dur a terme una petita obra que porta 

aigua de la font del poble a l’escola.  

Aquesta iniciativa ha estat de profit per la seva població i 

logísticament ha funcionat molt bé, per tant, continuarem 

col·laborant amb altres projectes. 

Fent clic aquest enllaç podeu veure alguns vídeos que ens 

mostren com estan treballant. 

https://drive.google.com/drive/folders/19_pbOmtbym4c6gd

4wCNYyLkWbTXwIi9u?usp=sharing 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://t.me/+JUDV9Bhd1pcxNTFk
https://drive.google.com/drive/folders/19_pbOmtbym4c6gd4wCNYyLkWbTXwIi9u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19_pbOmtbym4c6gd4wCNYyLkWbTXwIi9u?usp=sharing

