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Curs P3 Dia 27 Reunió de pares. (a les 16:45h)   
 
Curs P4 Experimentem el bosc, sortida tot el dia 

 Dia 20 P4b 

 Dia 21 P4A i P4C  

Curs P5 Dia 5 Reunió de pares. (a les 16:45h)  

 Dia 27 Descobrim Collserola, Sortida tot el dia. 

Curs 1r Dia 27,28 i 29 Colònies al Xaloc. (Calders)  
 
Curs 2n Dia 27,28 i 29 Colònies al Xaloc. (Calders)  
 
Curs 3r Dia 5 Sortida a les mines de Gavà. Tot el dia.  
 
Curs 4rt Dia 15 Sortida a la casa de la Culla“La vinya i el vi” 4tB, Tot el dia   

 Dia 16 Sortida a la casa de la Culla“La vinya i el vi” 4tA i C, Tot el dia   

 Dia 16 Aventura de la vida: sis nens/es de 4t B participaran en directe al  

 programa de Ràdio Rubí.   

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   
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   Notícies del 25 
REUNIONS DE PARES I MARES Reunions de pares i 
mares d’inici de curs es faran totes a les 16:45 h. Al da-
rrere teniu els dies per a tots els cursos. Si teniu necessi-
tat de deixar als vostres fills i filles a l’esplai durant el 
temps de la reunió podeu fer-ho comunicant-ho a l’AMPA 
dos dies abans de la reunió per  un preu de 2 €. 
 
ACTIVITATS ESCOLES VERDES  

 RECOLLIDA OLICLAK S’encarregarà l’alumnat de 5è i la faran tots els di-
marts a les 15:00 h. Els i les alumnes que es quedin al menjador el poden por-
tar el mateix dimarts al matí i deixar-lo a l’aula fins a la recollida. Si alguna 
família no disposa de Claki el podeu comprar a l’escola per 2,5 €. 

 RECOLLIDA DE TAPS seguim amb la recollida de taps per l'atàxia.  Hi 
haurà un bidó a l'entrada de primària i d'infantil.  

 RECOLLIDA DE CARTUTXOS a l´entrada de primària hi ha un conteni-
dor per a la seva recollida.  

 Per esmorzar utilitzem carmanyoles, bock and roll,...  
 NO HEM DE PORTAR PAPER D’ALUMINI. 

 
 ENTRE TOTS I TOTES INTENTEM RECICLAR I CUIDAR EL MEDI 

AMBIENT!! 
 
INICIEM EL SEP (Suport Escolar Personalitzat).  
A partir del 5 d’octubre  L’alumnat   implicat rebrà una notificació de l’escola. 
 
Us recordem que el divendres 30 d’octubre és festa de lliure disposició. 

 

JORNADA DE BRICOLATGE 
 
Tornem un any més a convocar aquesta jornada escola-família .  
Serà el proper diumenge dia 18 a partir de les 9.30 al pati de primària,Us proposem 

continuar ampliant l´hort, reparar petits desperfectes, repassar els jocs de cicle 
inicial… i on després comptarem amb dinar cedit per Campos Estela. 

Podeu recollir el tiquet del dinar pel mòdic preu 2€ per l’oficina de l’AMPA, diners 
que  es destinaran a la Guardiola solidària de l´AMPA Mossèn Cinto. 

Podeu portat botes d´aigua, testos que no feu servir. 

Necessitem confirmació d´assistència abans del 13. 

 

Per aconseguir millorar l’entorn dels nostres infants a l’escola, et necessitem. Vine a 

col·laborar amb nosaltres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

 
 
 
 
  
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 
 
 Cicle de cinema infantil en català. 
   Big Hero 6, dilluns 5 a les 18h 
   Mortadel·lo i Filemó contra en Jimmyel Catxondo, ç 
   dilluns 19 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 13 i 27 a les 18h. 
 Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 7,14,21 i 28 a les 18h. 
 Hora del conte dramatitzada per a nens de 4 a 7 anys. Dijous 8 a les 18h. 
 Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys, dissabte 17 a les 11h. 

 Treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys. Dimarts 20 a les 18h 
   
 Nascuts per llegir, ,Dissabte 24 a les 11h. 
 
 
Caminada nocturna: Dia 3,  a les 20. 30h cal inscripció prèvia.  
 
 
Bicicletada al mercat,  diumenge 1 1  
 
 
Ateneu:Activitats Familiars! “Mirar els estels” Divendres 30 

  
  

 
 

 
 

21a Fira Sant Galderic,  
Dia 17 i 18  

 
 Automòbils àntics, plantada de gegants,  
espectacles infantils, tapes per la fira,, 

concerts, sardanes, castells.....botifarrada 
popular, Concert de cloenda amb Malaka 

Quartet 

Rubí a l´octubre 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://genius.diba.cat/image/image_gallery%253Fuuid%253Dc4b4642e-a504-4eb0-8f03-d3f8d75a95d9%2526groupId%253D6200569%2526t%253D1381227643389&imgrefurl=http://genius.diba.cat/tardor&h=250&w=250&tbnid=-u9quuwkpaLY0M:&doci

