
 

 

 

 
 

 Curs P3 Dia 16 Puppets: The jungle. Al matí a l´escola.  
      Dia 25 Espectacle de música. Al matí a l´escola. 
 

 Curs P4 Dia 16 Puppets: The jungle. A la tarda a l´escola.  
 

 Curs P5 Dia 17 Puppets: Goldilocks. Al matí a l´escola.  
      Dia 25 Espectacle de música. Al matí a l´escola. 

       

Curs 1r Dia 6 La Sala: Superbleda. Al matí.  
      Dia 16 Edra. Grup A a les 10h, grup C a les 11h. Al matí. 
      Dia 27 MNATEC (Terrassa). Tot el dia. 
 

Curs 2n Dia 5 Cosmocaixa. Grups B i C. Tot el dia.  
      Dia 6 Cosmocaixa. Grup A. Tot el dia.  
      Dia 11 La Sala: El col·leccionista de pors. Al matí.  

      Dia 26 Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 
 

 Curs 3r Dia 4 Visita el Museu Molí Paperer Capellades. Sortida a les 11h de l´escola 
      Tot el dia. 
      Dia 18 al 20 Colònies a la Carral. 
 

Curs 4rt Dia 13 Cantata “Una escola diferent”. A les 12h a l´anfiteatre del Castell de 
      Rubí. Tot el dia. En cas de pluja, quedaria ajornada pel dimarts 17 d´abril. 
      Dia 18 al 20 Colònies a la Carral. 
      Dia 26 Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 
       

 Curs 5è Dia 16 “El franquisme” Castell de Rubí. Grup C, al matí. 
      Dia 18 al 20 Colònies a la Carral. 
 

 Curs 6è Dia 9 “Les escletxes” Can Santoi. El Papiol, Grup A. Tot el dia. 
      Dia 10 “Les escletxes” Can Santoi. El Papiol, Grup C. Tot el dia.    
      Dia 11  “Dr JeKyll & Mr Hide” Teatre Poliorama.Tot el dia.  

      Dia 17 “El franquisme” Castell de Rubí. Grup A, al matí. 
      Dia 24 “Les escletxes” Can Santoi. El Papiol, Grup B. Tot el dia. 
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INSCRIPCIONS CURS 2017-2018.  
El període de preinscripció per al proper curs  
2018-2019 serà del 13 al 24 d’abril,  per al segon 
cicle d'educació infantil, educació primària, centres 
integrats i educació secundària obligatòria. 
 

FORUM D´EEVV. El 10 d’abril, una representació de 
mestres de la Comissió d’Escoles verdes participarà 
en el Fòrum d’EEVV que es farà a Sant Boi de Llo-
bregat amb una xerrada dirigida a escoles de primària 
i secundària. La nostra representació en aquest fòrum 
està orientada a compartir la metodologia i l’organització sobre la manera de fomentar la 
participació dels alumnes i famílies mitjançant el comitè ambiental i el Consell del Medi 
Ambient. 
 

AFRUCAT. El dimecres 1 1  d’abril farem l’AFRUCAT.  La fruita que menjarem serà:  
Plàtan, pera conference, poma golden, poma red delicious. 
 

LA GEGANTONA. Us informem que el Taller Sarandaca de Granollers ja està elabo-
rant la gegantona que va quedar escollida en el mes de març. Esperem que a final de curs 
ja la tinguem amb nosaltres. Ara ja només falta posar-li nom, nom que li posarem fent-ho 
de manera participativa amb l’alumnat. 
 

50È ANIVERSARI DE L´ESCOLA. Dins la celebració del 50è aniversari el diumenge 22 
d’abril a les 12h al teatre La Sala de Rubí,  la companyia de teatre Patawa,  de la 
qual és membre el nostre mestre de música d’E.I. Antoni Àngel Serena, representarà l’o-
bra “Paff, el meu amic màgic”. Aquesta activitat ha estat programada dins la Comissió 
del 50è aniversari de l’escola formada per l’AMPA, famílies i mestres. Volem agrair la 
col·laboració de la Cia. Patawa en aquest esdeveniment ja que amb aquesta representació 
contribueixen en subvencionar la fabricació de la nostra gegantona. 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA. El dijous 26 d’abril a les 10 h es farà la tradici-
onal Ballada del dia Internacional de la Dansa a la Rambla del Ferrocarril amb els/les alum-
nes de 2n i 4t. No us perdeu aquesta actuació! 
 

RECORDEU.  

CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI A L´ESCOLA. 
Setmana del 16 al 23 d’abril 

 
El 23 d'abril celebrarem la Diada de Sant Jordi. Al llarg voltant d'aquesta farem activi-
tats relacionades amb aquesta festivitat: animació a la lectura, els Jocs Florals i altres 
sorpreses! També muntarem les paradetes per vendre llibres per això demanem la 
col·laboració de les famílies. 
 
Donat que aquest curs celebrem el 50è aniversari, de manera extraordinària, sortejarem 
diferents obsequis i el benefici obtingut anirà destinat, íntegrament, a la creació del ge-
gantó de l'escola que ja està en marxa. A partir del 9 d’abril, les famílies delegades de 
cada curs, s’encarregaran de vendre les butlletes. Se sortejaran 7 premis. La rifa es farà 
el dia 23 d’abril a les 17h a l’entrada de l’ escola. No perdeu els números! 
 
També farem el tradicional concurs de maquetes amb les famílies del cicle superior. El 
premi de les maquetes es donarà en l’acte de celebració dels Jocs Florals. 

Notícies del 25 
 

 

 
 

Teatre La Sala :“Quo no vadis” Cia La Pera Llimonera 
A l’escenari del teatre, el mestre escenògraf i el seu aprenent arriben per 
donar els darrers retocs al decorat de Marc Antoni i Cleòpatra, que és a 
punt d’estrenar-se. Sorpresos pel públic present a la sala, es veuen abocats 

a posar en escena l’espectacle davant d’un públic que es nega a abandonar la platea. Els pro-
tagonistes de Quo no vadis transformen aquesta obra clàssica en una libèrrima versió 
clownesca. Una delirant comèdia de “teatre dins el teatre”, amb un diàleg frenèticament 
divertit i amb la constant transformació de qualsevol objecte quotidià en element esceno-
gràfic. 
Diumenge 8 a les 12h. Preu 5€ 

Biblioteca “Mestre Martí Tauler 

 Cicle de cinema infantil en català a les 18h el dilluns 16. Els barrufets i el poble amagat. 
              

   Club de lectura fàcil en català: Cada dimecres a les 19h. 
   Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dilluns a les 1h. 
   Club de lectura fàcil en anglès: Dilluns 16 a les 18.30h. 
 

   Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 24 a les 17.30h. 
   Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 11 a les 18h. 
   Hora del conte àrab per a nens de 4 a 7 anys. Dimarts 3 a les 17.30h. 
   Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys. Dissabte, 21 a les 11h. 
    
   Arts & Crafts per a nens de 1 a 7 anys. Dissabte, 7 a les 11h. 
   NarrArt per a infantsde 8 a 12 anys, dimarts 17 a les 18h. 
 

   Nascuts per llegir: La primavera ja és aquí! dissabte 14 a les 11h. 
    

   Lectiosaltren! Per a infants d´11 a 13 anys, dijous 12 i 26 a les 18.30h. 
 
   Espectacle de Sant Jordi, dilluns 23 a les 18h. 
 

Rubí a l´abril 

 
Agraïm a totes les famílies, alumnes i 
mestres que han col·laborat en que l’ex-
posició del passat 21 de març “Escola 25 
de Setembre: passat, present i futur” 
hagi estat tot un èxit. Sense cap dubte 
aquest esdeveniment ha deixat ja la 
seva empremta i ha contribuït en el re-
coneixement de l’escola dins la població 
de Rubí. També volem fer un agraïment 
molt especial al Grup fotogràfic “El 
Gra” per la seva contribució en el repor-
tatge fotogràfic de les activitats del 
50è aniversari de l’escola, fet de mane-
ra altruista i amb molta il·lusió. 


