
TANCADA REIVINDICATIVA 
DEFENSEM L’ESCOLA LA MAQUINISTA 

Volem una resposta!!! 
 
 Divendres 23 de maig  
 
17.00 - 19.00  
 
 CINEMANISTA a càrrec de Comissió de Famílies. Projecció pel·lícula Mary Poppins, apta per 

a tots els públics. Es faran crispetes i una pausa de 20 minuts.  
 
18.00-20.00  
 
 TALLER DE MÚSICA  a càrrec de Paula Gutiérrez, dirigit a nens i nenes d' 1 a 3 anys amb un 

acompanyant. 
 
 TALLER ENTREPANS SALUDABLES  a càrrec de Comissió de Salut, per a nens i nenes de 3 a 

6 anys, acompanyats d'un adult. Cal portar davantal. 
 
 CONCURS DE POSTRES/REPOSTERIA , a càrrec de la Junta Directiva. Poden participar els 

adults (pares/mares/avis/avies/tiets/tietes..). Caldrà entregar el postre participant al 
concurs al menjador de l’escola. Un jurat format per un membre de cada curs farà el tastet 
i decidirà el guanyador. 

 
SI VOLEU SER JURAT ENVIEU UN EMAIL A ampa@escolalamaquinista.cat , indicant el nom i 
curs del teu fill/a. 

 
 CONFECCIÓ PANCARTES “VOLEM UNA RESPOSTA” 
 
20.30-21.30 
 
 SOPAR DE GERMANOR: cadascú porta el que pot/vol : menjar i beguda 
L’ampa us convida al cafè! 
 
21.30-22.00 
 
 Gimkama familiar, a càrrec de la Comissió de Festes.   
 
22.00  
 
 CONTA CONTES, a càrrec de la Comissió Biblioteca. 
 
 
22.30 -- 00.30 
 
 TERTÚLIA CAFE :  a càrrec de la Comissió de Famílies.   
       TERTÚLIA-DEBAT:  insubmissió a la LOMCE, a càrrec FAPAC BCN. 

mailto:ampa@escolalamaquinista.cat


 Dissabte 24 de maig  
 
10.00-10.30 
 
 ESMORZAR POPULAR. 
Comunicarem el guanyador del concurs, tastarem les postres presentades, hi haurà llet, 
colacao, croissants, cafès... 
 
10.30-11.30 
 
 TALLER MANUALITATS : a càrrec de la Miriam Castro, farem Scrapbooking. Caldrà portar 

una fotografia per decorar.  Per nens i nenes de 3 a 9 anys. 
 
 TALLER DEPURACIÓ AIGÜES: a càrrec de Marcel Olivé, dirigit a nens i nenes d'1 a 9 anys . 

Caldrà portar ampolles aigua buides de 1,5 litres. 
 
 FEM UNA SAMARRETA GROGA AL MAC,  a càrrec d' Olga Pulido. Necessitem que porteu 

samarretes SOS Educació que ja no utilitzeu.  
 
 FEM SABO a partir d’oli per reciclar, a càrrec d'Alicia Segura, dirigit a adults. Caldrà portar 

ampolles aigua buides de 1,5 litres i si teniu podeu portar oli per reciclar.  
 
 TALLER DE SEVILLANES  a càrrec d’Inma Hoyas. Dirigit a nens i adults de totes les edats. 
 
 SESSIO DE DANZATERAPIA  a càrrec de Meritxell. Dirigit a adults. 
 
 
11.30 - 12.15 
 
 TALLER DE TABALS  a càrrec del Carlos Cercos, dirigit a nens i nenes a partir de 3 anys i per 

pares i mares, avis i avies, tiets i tietes...  
 
 TALLER DE CASTELLS a càrrec del Juanra Galvez i l’Alicia Segura de la Colla Castellera 

Laietans de Gramanet. 
 
12.15-13.15  
 
 LECTURA MANIFEST TENIM UN SOMNI. 
 
 BATUCADA ,  a carrec de la Colla de Tabals La Maquinista i diferents colles del barri.  
 
 
13.15-14.00    
 
●  Espai de reflexió: Volem una resposta. Estat trasllat provisional, reflexions i noves actuacions.  
 
 
 
14.00-16.00  
 
 Dinar  col·lectiu. Cal fer reserva prèvia dels tiquets per tal de calcular el servei de càtering.  
 



 
16.00-16.30  
 
 RECOLLIDA I TANCAMENT DE L’ESCOLA.  
 MARXEM A LA RUA DE LA PRIMAVERA 
 
 
 
 

SI HO POTS SOMIAR, HO POTS ACONSEGUIR 
Walt Disney 


