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Curs P3 Dia 5 Activitat padrins i fillols. 
  
Curs P4 Dia 5 Activitat padrins i fillols. 
 
Curs P5 Dia 5 Activitat padrins i fillols. 
 
Curs 1r Dia 1 2 El secret del Mag Rubisenc,  al Castell de Rubí,  (matí) 
 
Curs 2n Dia 1 LEGO Education ROBOTIX, a l´escola, (matí) 
 

 Visita, exposició de fotografies d´Ignasi Marroyo. Castell de Rubí (matí). 
 Dia 1 Grup B, dia 4 Grup A. 
  Dia 5 Activitat padrins i fillols. (p-3 i 4rt) 
 Dia 15 Sis nens/es de 4rtA visiten Ràdio Rubí per participar el programa 
 d´Aventura de la vida al matí. 
 
Curs 5è Dia 5 Activitat padrins i fillols. 
 
Curs 6è Dia 5 Activitat padrins i fillols. 
 
CONCERT DE NADAL: Us informem que el Concert de Nadal d´aquest curs 
es farà els dies 14 i 15 de desembre al gimnàs de l´escola. 
 
A continuació us detallem l´ordre d'actuació dels vostres fills/es amb els horaris: 
 
  Dia 14     Dia 15  

Hora Nivells 

15.15-15.35 3r 

15.45-16.20 4rt 

Hora Nivells 

9.15-9.35 2n 

9.55-10.15 1r 

10.35-11.05 P3 

11.25-11.45 P4 

12.05-12.25 P5 

15.15-15.35 5è 

15.50-16.20 6è 
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REUNIÓ GLIFING 
Si alguna família de 2n a 3r està in-
teressada en aplicar el mètode Glifing 
per entrenar la lectura us convoquem 
el dilluns dia 4 de desembre a les 16h. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA PER LES 
COLÒNIES A LES FAMÍLIES D´EI. 
Dilluns dia 4 de desembre a les 15.15h 
a la biblioteca. 
 
 

REUNIÓ DE FAMÍLIES DELEGADES 
Reunió de mares i pares delegats i delegades el dimarts dia 5 de desembre a les 
15.10h a la sala de mestres.  
 
PATINETS I BICICLETES: 
A partir del dia 1 de desembre els alumnes que vinguin a l´escola en patinet o bicicle-
ta les hauran de deixar al pàrking de bicicletes de l´entrada d´EI. 
 
CONCERT DE CANT CORAL 
Concert Corals de l’escola. Serà el dilluns 18 de desembre al teatre del Regina. 

 Coral de petits/es a les 17.45h. 

 Coral de grans de  a les 19.15h. 
 
RECORDEU 

 El dimecres 6 i divendres 8 és dia festiu i el dijous 7 és també festiu de lliure 
disposició. 

 El dia 21 de desembre els vostres fills i filles no hauran de venir a l´escola perquè 
és un dia no lectiu. 

 El dimecres 20 de desembre es lliuraran els informes d´avaluació a les famílies de 
primària. 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 divendres 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 8 de 
 gener en l’horari habitual. 

Notícies del 25 

“ESMORZAR SALUDABLE". 

El passat divendres, dia 24, va tenir lloc  
" l'esmorzar saludable" i des del butlletí  
totes les famílies de 6è volen donar les  
gràcies a Campos Estel·la i a totes les  

famílies per la seva col·laboració. 
 

Moltes Gràcies a tot@s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

Teatre “La Sala”:  
La marató de contes. Espectable familiar 
La funció més solidaria s´instal·la al teatre de la ciutat. 
Diumenge 17 a les 12h. A La Sala. Entrada 5€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle de cinema infantil en català: La bella i la bèstia.. Dilluns 18 a 18h. 

Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dia 19 a les 17.30h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 13 i 20 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 2 a les 11h 
  
Taller d´art i literatura NarrArt per a infants de 8 a 12 anys, Dimarts 12 a les 18h 
Lectosaltren: Recomanacions literàries per a infants d'11 a 13 anys,  
Dijous 14 a les 18.30h. 
XPRSA´T:Jocs de taula, Dimarts 12 a les 18h. 
 

Curs de màgia per infants de 5 a 12 anys. Dimecres 13 a les 18.Sala Tallers 
Nascuts per llegir “A la voreta dels Cors”, Dissabte 16 a les 11h. 
 
ENCESA DE LLUMS DE NADAL 
El divendres 1 arriba el Nadal a Rubí amb la tradicional encesa de llums amb 
l´espectacle Carilló de Nadal a la plaça Pere Aguilera a les 17.30h i l´enllumenat de 
Nadal de la ciutat s´encendrà a les 18.30h amb la col·laboració del Consell dels In-
fants de Rubí. A les 19h hi haurà una xocolatada popular a la Plaça Catalunya 
 
PLAÇA DE LA NOVA ESTACIÓ 
 

PISTA DE GEL, estarà en funcionament de l´1 de desembre al 7 de gener. 
Vine a patinar sobre una autèntica pista de gel sostenible.  

   Rubí al desembre 

AMPA INFORMA 
 

El passat 24 de novembre es va portar a terme la primera iniciativa de la Comissió Verda i 
Salut formada des de l’AMPA. #Nosomcargols vol conscienciar de les conseqüències que 
comporta l’excès de pes de les motxilles sobre la salut a llarg termini de l’esquena dels 
nostres fills i alumnes. El pes no hauria de superar mai el 10-15% del pes de l’infant. Per 
això, i sense avís previ, vam pesar les motxilles a la sortida de l’escola i vàrem obtenir 32 
registres. Els resultats obtinguts van ser els següents: 

 

 

 

    

 

  

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.guiainfantil.com%2Fpictures%2Frecetas%2F4118-3-canape-con-cara-divertido-para-ninos.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.guiainfantil.com%2Frecetas%2Fcocinar-con-ninos%2Frecetas-para-el-picnic-con-los-n

