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Curs P3 Esmorzar final de trimestre. Caga Tió! (dies a concretar). 
 
Curs P4 Esmorzar final de trimestre. Caga Tió! (dies a concretar). 
 
Curs P5 Esmorzar final de trimestre.  Caga Tió! (dies a concretar).  
 
Curs 1r Dia 22 Esmorzar col· lectiu de cicle inicial i Caga Tió! 
 Els alumnes de 2n conviden als de 1r. 
 
Curs 2n Dia 22 Esmorzar col· lectiu de cicle inicial i Caga Tió!  
 Els alumnes de 2n conviden als de 1r. 
 
Curs 3r Dia 1 Auditori de Barcelona (sortida de matí)  
 Esmorzar col·lectiu i amic invisible.(dies a concretar). 
 

 Dia 1 Visita la Biblioteca Mestre Martí i Tauler, 4rt A (matí)   
 Dia 3 Visita la Biblioteca Mestre Martí i Tauler, 4rt B (matí)    
 Dia 4 Aventura de la vida: sis nens/es de 4t A participaran en directe al  
 programa de Ràdio Rubí. 
 Dia 10 Visita la Biblioteca Mestre Martí i Tauler, 4rt A (matí)   
 Esmorzar col·lectiu i amic invisible.(dies a concretar). 
 
Curs 5è Dia 22 Esmorzar col· lectiu i amic invisible 
 
Curs 6è Dia 22 Esmorzar col· lectiu i amic invisible 

CONCERT DE NADAL 
Dijous 17 de desembre 

 
 
 

 
Divendres 18 de desembre 

 

Hora Nivells 

15.15-15.40 5è 

16.00-16.20 6è 

Hora Nivells 

9.15-9.35 2n 

9.55-10.15 P3 

10.35-11.05 P4 

11.25-11.45 1r 

12.05-12.25 P5 

15.15-15.40 3r 

16.00-16.20 4rt 

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   
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Encara us podeu apuntar per participar en alguna comissió.  Només heu d’enviar 
un correu a l’adreça de la comissió en la que vulgueu col·laborar posant el vostre nom 
i cognom així com el nom i el curs(os) del(s) vostre(s) fill(s) o filla(es) 

 Comissió festes: comissiofestes@escola25desetembre.cat 
 Comissió EEVV: escolesverdes@escola25desetembre.cat 
 Comissió “Col·labora amb l’escola”:  
 colaboraamblescola@escola25desetembre.cat 
 Comissió afrucat: afrucat@escola25desetembre.cat 

 
Convocatòria de reunions de pares: 

  Donar a conèixer el programa GLIFING, una eina més, facilitadora del pro-
 cés d’aprenentatge de la lectura. Nivells convocats: 1r, 2n i 3r. 

 Dimarts 1 de desembre a les 16:45 h a les aules de 1r. 
 Dimecres 2 de desembre a les 16:45 a les aules de 3r. 

 Dijous 3 de desembre a les 16:45 a les aules de 2n. 

 Donar a conèixer el Projecte Llegim i escrivim en parella.  
 Nivells convocats: 2n A, 3r i 5è.  A les16:45 h al gimnàs de l’escola. 

 
CONCERT DE NADAL 
Tindrà lloc els dies: dijous 17 per la tarda i divendres 18 de desembre durant tot el 
dia. Les actuacions es faran al gimnàs de l´escola al darrere teniu  l´ordre 
d´actuació. Més endavant us informarem del vestuari que han de portar els vostres 
fills i filles pel dia de l’actuació 
 
LOTERIA DE NADAL 
Encara podeu comprar loteria de Nadal. Les famílies que teniu talonaris per vendre 
teniu temps fins el dia 11 de desembre. Els que no hagueu venut cal que els 
retorneu a l’escola abans d’aquesta data. 
 
CONCERT DE CANT CORAL al CASTELL.  
Dimecres 16 a les 18h. Petits P4 a 1r, juntament amb la coral de Regina Carmeli i a 
les 19.15h Mitjans: 2n a 4rt. 
Divendres 18 a les 18h Grans: 5è i 6è, juntament amb la coral de Rivo Rubeo. 
 
Campanya de recollida de joguines del 23 de novembre al 14 de desembre orga-
nitzat per a l´associació de 
veïns del Barri del 25 de Se-
tembre de Rubí 
 
Campanya de recollida 
d´aliments del 30 de novem-
bre al 14 de desembre orga-
nitzat per l’ASAV 
(Associacions d’Ajudes Veï-
nals) de Rubí 

  Notícies del 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

 
 
 
Teatre “La Sala” La marató de contes 
  Espectable familiar 
  La funció més solidaria s´instal·la al teatre de la ciutat. 
  Diumenge 13 a les 12:00h. A La Sala. Entrada 5€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 Cicle de cinema infantil en català: Paddington, Dilluns 14 a 18h 

 Club de lectura fàcil en català: Cada dilluns o dimecres a les 19h.  
   Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dimarts a les 18h.  
 Club de lectura en anglès: Dilluns 14 a les 18:30h. 

 Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 2,9 i 16 a les 18h. 
 Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dia 12 a les 18h. 
  
 Treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys. Dimarts 15  a les 18h 
 Taller de llibres desplegables nadalencs, Dijous 17 a les 18h 
 Nascuts per llegir, Dissabte 19 a les 11h. 
 
Ateneu: 
Fem postals amb scrapbooking: 
dijous 10 a les 19h. 
 
 

 

 RECORDEU 

 El 7 i 8 de desembre és dia festiu. 

 Els informes de primària es lliuraran el dilluns 21  de desembre.  Us agrairíem 
 que des de casa feu una valoració i reflexió del treball del trimestre conjuntament 

amb els vostres fills i filles. 

 L’últim dia del trimestre és el dimarts 22 de desembre. 
 Tal i com es va aprovar per Consell Escolar aquest dia l’horari lectiu serà intensiu 
 de 9h a 13:00 h . Pels alumnes que es queden al menjador la recollida es farà entre 
 les 15h i les 15:30h. 

 Després del període vacacional de Nadal reiniciem les classes el dia 11 de 
 gener en l’horari habitual ja que el divendres dia 8 és festa de lliure disposició. 
 
 

   Rubí al desembre 
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