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Març 2023 
 

Escola La Maquinista 

 
 

“La societat es transforma i, a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, 
l’escola ha de modificar les seves tendències per adaptar-se a les 
necessitats del present i les quals es dibuixen en els horitzons de l’avenir." 

Rosa Sensat 
 

ACABEM EL TRIMESTRE 

Un cop finalitzat el mes de març haurem vist passar el segon trimestre del curs. Moltes han 
estat les experiències viscudes pels nostres infants a l’escola però, segurament, el Carnaval ha 
estat la més destacada. Quin goig poder gaudir tota la comunitat junta d’aquesta festa! 
 
Volem agrair a tothom la participació i les ganes de fer d’aquell dia quelcom especial. També 
volem expressar el nostre agraïment  a les famílies i a l’equip docent que ens han ajudat a fer 
que la jornada de portes obertes hagi brillat un any més. 
 
El dia 31 de març serà el darrer dia del trimestre, dia en el qual es farà el lliurament dels 
informes d’avaluació de cada infant. Aquell dia l’horari serà l’habitual, no hi haurà jornada 
intensiva, i serà dia de pujada  a les aules de les famílies de primària, així com el divendres 3 
de març. 
Us recordem també que el divendres 17 de març és festiu de lliure disposició. 

8 de MARÇ a la nostra escola 

Des de la comissió de coeducació i diversitat han preparat un seguit d’activitats adreçades a 
tot l’alumnat de l’escola en les quals reflexionaran sobre què significa ser dona en el món 
actual. 
Les reflexions que puguin fer a cada aula prendran forma física i esdevindran una mostra que, 
a posteriori, podreu trobar al vestíbul de l’escola. 
 

PROCÉS PARTICIPATIU 
 
Els dies 10 i 13 de març les famílies sòcies de l’AFA podran votar les diferents propostes 
d’actuacions rebudes. Via telegram rebreu informació actualitzada.  
 

 

Ferran Junoy, 14, (08030), Barcelona.  

Tel: 933 118 438  

escola@escolalamaquinista.cat 
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05 de setembre de 2022 
vacances d’hivern: 
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al 8 de gener de 2023, 
ambdós inclosos. 
vacances de primavera. 
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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 

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

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

03 de març, 3rA van al museu de les aigües de Cornellà. 

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. 

16 de març 1rA van al museu de la ciència i la de Terrassa 

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. 

REUNIÓ DE COLÒNIES A INFANTIL 
 
Tindrà lloc dilluns 20 de març a les 17:00 presencial al gimnàs 
de l’escola. Només per i4  -  i5. 

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. 

- Publicació de l'oferta inicial: 3 de març de 2023. 

- Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març 
de 2023, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar 
fins al 22 de març de 2023. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023. 

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 
27 d'abril de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar 
les reclamacions. 

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 
de maig de 2023. 

- Període de matrícula: del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós 
inclosos. 

- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre 
procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de 

setembre de 2023. 

- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre 
procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de 
setembre de 2023. 

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

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

PROJECTE FAIG 
 

Enguany la nostra escola s’inicia en la participació com a 

centre referent en el projecte FAIG (fer i aprendre imaginant 

globalment) de la mà del CESIRE, centre d’innovació 

pedagògica del Departament d’Educació. Mitjançant aquest 

projecte el claustre ens formem per  millorar el treball per 

projectes , amb  intenció de generar impacte en el nostre 

entorn i amb els recursos “maker” per poder dur  a terme les 

creacions que siguin necessàries per aconseguir els nostres 

objectius. Durant el curs vinent rebrem dotació de maquinari 

específic per crear un laboratori de fabricació  a la nostra 

escola.  

El dia 9 de març, es farà l’acte de presentació  del projecte a  

la Fàbrica de Creació al recinte de la Fabra i Coats. Serà tota 

una festa “maker” en la qual participaran infants i famílies de 

dos grups de l’escola que actualment ja estan rebent 

assessorament en el desenvolupament dels seus projectes 

d’aula. 

CINEMANISTA 
 

 Divendres 24 de març tindrem una nova sessió de 
“cinemanista” al gimnàs de l’escola, amb la projecció de la 
pel·lícula “Matilda”. 
 

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

