
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROC,  VERMELL,  TARONJA I  

MARRÓ, SÓN ELS COLORS DE  

LA TARDOR 

elbutlleti25@gmail.com  

 
 
Curs P5 Dia 12 Trencadís de cançons. Palau de la música. 
 
Curs 1r  Dia 10 EDRA. Escola municipal d´Art. Grups A i B 
 Dia 11 EDRA. Escola municipal d´Art. Grups C 
 Dia 20 La Cobla. Palau de la música. (tornada cap a les 13h 
 
Curs 4rt Dia 9 2a Sessió del Llibre màgic.  A l´aula. 

 Dia 20 Aventura de la vida: sis nens/es de 4t C participaran en directe al  

 programa de Ràdio Rubí.   

Curs 5è Dia 11  Cova Museu de la Font Major i museu rural Espluga de Francolí. 

Curs 6è Dia 19 Cosmocaixa: viu les matemàtiques. Sortirem a les 8.35 

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   
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CALENDARI ESCOLAR 
El calendari escolar del curs 2015-16 queda així: 

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ: 
30 d´octubre 
2 de novembre 
7 de desembre 
8 de gener 
8 del febrer 
29 d´abril  FESTES LOCALS:  24 de març i  29 de juny. 
   FESTA DE CATALUNYA: 16 de maig 
 
Us recordem que el divendres 30 d’octubre i el dilluns 2 de és festa de lliure  
disposició  
 
Us informem que estem reformant la pàgina web de l’escola. Us demanem disculpes 
per si això us provoca alguna dificultat en la cerca d’informació. 
 
Festa de la Castanyada: “Per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes” 
El dijous 29 celebrarem a l’escola la festa de la castanyada. Els i les  alumnes faran 
panellets a les classes que ens els menjarem tots junts a la tarda. Ballarem, menja-
rem castanyes i farem xerinola!!! 
 
AGRAÏMENTS 
Des de la Junta de l´Ampa i la Direcció de l´escola, volem donar les gràcies a 
totes les famílies i Mestres que van dedicar una estoneta per estar a l´escola 
i ajudar a que el dia a dia dels nostres fills/es i alumnes sigui una mica més 
agardable. GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
A totes aquelles que no heu pogut participar us encoratgem per fer-ho a la 
propera. 
 
Les famílies dels alumnes de 6è  us volen agrair la vostra participació en el 
primer esmorzar saludable que van organitzar. Gràcies!  

 
 
 
El proper divendres 6 de novembre farem la festa de la tardor a l´escola. Serà a les 
16:30h. Hi haurà música i xocolatada amb coca per tothom!!! 
 
Les activitats extraescolars que coincideixen amb aquest dia es faran igualment. Tin-
dran xocolatada berenar com tots. Si algun nen no vol seguir la activitat extraescolar 
per seguir la festa hauria d´avisar a la monitora, oficina AMPA, o via mail a extraescola-
res25setembre@gmail.com   
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Teatre “La Sala”  
Els tres llops i el porc ferotge.  Cia.  Produccions Essencials 
Un divertit espectacle d’actors amb titelles, en què aprenem a 
relacionar-nos i a conviure des de l’humor amb les nostres 
pors. El temible llop Volteric s’ha instal·lat a Porcland i té ate-

morits a tots els porquets que hi habiten. El valent porquet Da Vinci anirà a la recerca 
de l’ingredient màgic del coratge per portar-lo al seu poble i vèncer el tirà. 
Diumenge 9 a les 12h. Preu 5€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 
 
Cicle de cinema infantil en català. 
Operació cacauet, dilluns 2 a les 18h 
Els pingüins de Madagascar, dilluns 16 a les 18h 
Lilo& stich, dilluns 30 a les 18h. 
 
 Club de lectura fàcil en català 1: Cada dilluns a les 19h.  
 Club de lectura fàcil en català 2: Cada dijous a les 19h 
   Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dimarts a les 18h.  
 Club de lectura en anglès: Dilluns 19 a les 18:30h. 

 Hora del conte per a menuts d´1 a 4 anys. Dimarts 10 i 24 a les 18h. 
 Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 4, 11, 18 i 25 a les 18h. 
 Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys, dissabte 14 a les 11h. 

 Treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys. Dimarts 17 a les 18h 
 Un conte,un taller! Petita història dels castellers: Taller de castells  
 dimarts 3 a les 18h. 
 Nascuts per llegir, ,Dissabte 21 a les 11h. 
 
Museu Municipal Dia 1 5 a les 1 2h Espectacles de danses i cançons.  Espectacle 
familiar adreçat a infants a partir de dos anys. 

 
Ateneu:Activitats Familiars!  

Fem un caçador de somnis dissabte 7 a les 11h 
Preparem un pastís de galetes dissabte 14 a les 11h 
Ninots retallables dissabte 21 a les 11h 
Fem un collage dissabte 28 a les 11h 

 Rubí al novembre 

 45ª Marxa Infantil de la Regularitat 

Us fem saber que el passat diumenge 25 d’octubre alumnes de la nostra escola van par-

ticipar en la 45ª Marxa Infantil de la Regularitat . A l’escola estem molt contents per la  

participació i us volem felicitar a tots els que ho heu  fet.  Us encoratgem a participar 

també el curs vinent! 

http://ateneurubi.rubidigital.cat/agenda/635/fem-un-cacador-de-somnis
http://ateneurubi.rubidigital.cat/agenda/636/preparem-un-pastis-de-galetes
http://ateneurubi.rubidigital.cat/agenda/637/ninots-retallables
http://ateneurubi.rubidigital.cat/agenda/638/fem-un-collage

