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Curs P3 Cosmocaixa “Clik” Dia 6, grup C i dia 7 grup A. (Tot el dia) 
 Dia 15 “Carretó de contes” a La Sala (al matí)  
   
Curs P4 Cosmocaixa Toca-Toca. Dia 6, grup B i dia 7 grup C. (Tot el dia) 
 Dia 15 “Carretó de contes” a La Sala (al matí)  
  
Curs P5 MNAC “Històries en relleu” Dia 21 grup B i C i dia 22 grup A. (Tot el dia) 
 Dia 15 “Carretó de contes” a La Sala (al matí)  
 Dia 27 Sessió de famílies a l´aula a les 15h. 
 
Curs 1r Dia 23 Palau de la Música:  La Cobla 2. 0 (al matí) 
 
Curs 3r Visita a l´ajuntament, dia 1 grup A i C i dia 8 grup B. (al matí)  
 Visita al Museu Vallhonrat, dia 5 grup C, dia 7 grup B i dia 8 grup A. 
  
Curs 4rt Dia 2 Palau de la Música. (Tot el dia) 
 Dia 16 Sis nens/es de 4rt A van a ràdio Rubi per participar al programa 
 d´Aventura de la vida. 
  
Curs 5è El Franquisme.  Museu Municipal Castell (MMUC) a les 1 0h.  (al matí) 
 Dia 26, grup A, dia 27, grup B i dia 28 grup C. 
 

Curs 6è Dia 15 Reunió informativa instituts per les famílies. A les 15.10h a la  
 biblioteca de l´escola. 
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Notícies del 25 

 
 
AFRUCAT.  Dimecres 7 de febrer.  
 
Celebració del dia mundial de la ràdio:  
dimarts 13 de febrer. Catalunya ràdio vindrà a l´escola a fer un programa en directe 
(pendent de confirmar). 
 
Xerrada informativa sobre la ESO per a les famílies de 6è.  
Dijous 15 de febrer a les 15.10, a la biblioteca de l´escola. 
 
Concurs de lectura veu alta per 5è. Dimecres 14 de febrer.  
Elecció dels participants (gimnàs, només pels alumnes de 5è) 
 
 
 
 

El rei carnestoltes diu 
 

DIMARTS 6  
  

El dimarts dos globus hauràs de portar o sinó el Rei Carnestoltes no arribarà. 
 

DIMECRES 7  
 

El dimecres el cap de festa ben guarnit portaràs o una prova faràs. 
  

DIJOUS 8 
 

Si dijous tens creativitat, la cara festiva hauràs de portar. Màscares  
antifaços o la cara pintada , fem de l´escola la festa més animada. 

 

DIVENDRES 9 COMENÇA LA FESTA REBREM EL REI CARNESTOLTES! 

Farem una petita rua per l´escola per mostrar les disfresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

 
AMPA INFORMA 

 

 
Casal day 12 febrer 

 
Jocs de coneixença, taller creatiu amb materials reutilitzats. Servei de 

Bon dia i menjador opcional. 
Inscriviu-vos fins el 6 de febrer a l´oficina de l´AMPA. 

 
Rua de Carnaval 

 
El proper 10 de febrer, més de 200 persones participem de la Rua de Carnaval de Rubí 

amb una comparsa dedicada al 50è aniversari de l´escola. 
Vine a veure´ns! Entre tots: Fem 25! 

 

 

 

 

Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle cinema infantil en català:   

El llibre de la vida, Dilluns 12 a 18 

  
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 16 a les 18:30h. 

Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 27 a les 17.30h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 21 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 10 i 24 
a les 11h. 
 
Bibliolab: pintant amb espurnes, per a infants a partir de 7 anys. Dia 7 a les 18h. Fes la 

sardina de carnaval . Dia 8 a les 17h 

Lectorsaltrem per infants d´11 a 13 anys. Dijous 8 i 22 a les 18.30h. 

Narrart. Animals i animalons, sala tallers dia 13 a les 18h. 

Nascuts per llegir: Contes i animalons d´Eric Carle Dissabte 17 a les 11h. 

  
Carnaval RUBI 2018     

8 de febrer – Dijous Gras   
10 de febrer – Rua i ball Popular   
11 de febrer – Matí de Carnaval   

14 de febrer– Enterrament de la Sardina  
 

   Rubí al febrer 
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