
 

 
 

Curs P3 Dia 11 Laboratori d´invents, a l´escola pel matí. 
     Dia  16 Sortida a Granja aventura, tot el dia. 
     Dia 28 Sortida a la platja tot el dia. 
 

Curs P4 Dia 8 Liceu “Els músics de Bremen”, al matí.  
     ATENCIÓ l´autocar sortirà a les 8.45 
     Dia 11 Laboratori d´invents, a l´escola pel matí. 
     Dia 29 Sortida a la platja tot el dia. 
 
 
Curs P5 Dia 11 Laboratori d´invents, a l´escola pel matí. 
 
Curs 1r Dia 4 Xerrada sobre salut bucodental, a l´escola pel matí. 
     Sortida a l´Estant dels Alous al matí. 
     Dia 7 grup B, dia 9 gruo C i dia 11 grup A. 
 
Curs 2n Sortida a l´Estant dels Alous al matí. 
     Dia 14 grup B, dia 16 gruo C i dia 18 grup A. 
     Dia 28 Auditori de Sant Andreu “La festa de la Nora” al matí. 
        

Curs 3r Dia 9 Cim d´Àligues, tot el dia. 
     Dia 18 Coneguem l Ajuntament, al matí. 
     Dia 28 Espectacle en anglès “Treasure Island” al Gimnàs. 
       

Dia 28 Espectacle en anglès “Treasure Island” al Gimnàs.
        
Curs 5è Camp d´aprenentatge Can Santoi: El nostre amic el Sol, tot el dia. 
     Dia 2 grup A, dia 11 grup C i dia 15 grup B. 
     Dia 17 CANTÀNIA: Partícules Auditori de Sant Cugat a les 16.30h 
     Dia 28 Espectacle en anglès “Treasure Island” a Gimnàs. 
 

Curs 6è Dia 18 Flamenkat. Palau de la música Catalana. Tot el dia. 
     Dia 24 Taller a l´aula. Has begut oli? 
     10 a 11h: 6è C, de 11.30 a 12.30h: 6è A i de 15 a 16h: 6è B 
     Dia 25 Xerrada sobre el tabaquisme per la Marisa Díaz, a les 15h al Gimnàs. 
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MOSTRA DE DANSA A LA SALA 
Com cada curs els nens i nenes de P3 a  4rt faran una petita mostra de dansa  a La Sala  
 els dies 30 i 31 de maig.  
 Aquesta activitat l´organitza l´Esbart Dansaire de Rubí en conveni amb l´Ajuntament.  
 Podrem gaudir del que han après durant el curs!! 
 
 Dia 30  de maig, tarda          Dia 31 de maig, matí i tarda      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

RECORDEU que el dilluns 30 d´abril és festa de lliure 
disposició i dilluns 1 de maig és festiu. 
 
PROVES DE COMPETÈNCIES ALS ALUMNES DE 6è 
Els dies 8, 9 i 10 de maig els alumnes de 6è curs tindran 
les proves de competència que fa la Generalitat, per 
comprovar el nivell que han assolit.  
8 de maig:  proves de coneixement del medi natural.  
9 de maig:  proves de llengua castellana i matemàtiques.  
10 de maig:  proves de llengua catalana i anglès.  
 
És important l’assistència a l’escola els dies de les proves, així com anar a dormir d’ho-
ra el dia abans per poder rendir al màxim. Al final de curs es lliuraran els resultats 
juntament amb l’informe del 3r trimestre 
 
AFRUCAT. El dimecres 9 de maig . 
 
AJUTS MENJADOR CURS 18-19 
Del 30 d´abril al 4 de maig s´obre el període de sol·licituds de ajuts de menjador pel 
curs vinent. Aquelles famílies que ho necessitin cal que facin la sol·licitud i la lliurin a 
l´Oficina d´Atenció a la Ciutadania de l´Ajuntament, C/ Narcís Menard 13-17, dilluns 
a dijous de 8.30 a 14h i de 16 a 18.30h i divendres i el dia 30 de 8.30 a 14h. 
 
Divendres 1 de juny: Festa de cloenda del 50è aniversari de l´escola. Ja us anirem 
informant més endavant.   

9:30h-10:30h P3A, P4A, P3B, 
P4B, P3C, P4C 

10:45h-11:45h P5A, 2nB, P5B, 
P5C, 4rtB 

15:15h-16:30h 1rA, 2nA, 1rB, 1rC, 
4rtA  

Notícies del 25 

15:15h-16:30h 3rA, 2nC, 3rB, 
3rC, 4rtC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teatre: Els tres porquets es caguen de por. Espectacle familiar. 

El llop ferotge ha fugit amb el cul escaldat i amb la cua entre les cames. 
Però els tres porquets tenen por. El llop ho sap. Si els porquets tenen por són fàcils d'a-
trapar. El llop ho sap. I... per això torna per menjar-se'ls d'una vegada per totes. Podran 
els tres porquets vèncer la por per enfrontar-se al llop? Potser els haurem de fer un 
cop de mà. Ens hi ajudeu? Hem entrat al bosc dels tres porquets per conèixer com aca-
ba realment aquesta gran història. Us la volem explicar amb l'ajuda dels ingredients 
habituals de Samfaina de Colors: la música, els elements escènics i la posada en escena. 
Diumenge 13 a les 12h. A La Sala. Entrada 5€ 

 

Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 

Cicle de cinema infantil en català. A les 18h al Auditori 

  Dilluns 14: La Lego Ninjago pel·lícula.. 
   
Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dia 29 a les 17.30h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dies 9 i 23 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dia 19 a les 11h. 
Hora del conte àrab per a nens de 4 a 7 anys. Dia 8 a les 17.30h. 
 
Story Time per a nens de 1 a 7 anys: Dia 5 a les 11h. 
Lectorsaltren! Per a infants d´11 a 13 anys: Dies 10 i 24 a les 18.30h. 
Nascuts per llegir: Dia 12 a les 11h. 

Museu Municipal Castell 

Activitat familiar: Taller de pergaminer, per a infants de 3 a 12 anys. 

Dia 20 a les 12h Activitat gratuïta.  

 
  
 
 
 
 
 

Dia 21 a partir de les 9h. Hi haurà la sortida 
cap a l´ermita, ballada de gegants, vindran els 

castellers i haurà arròs per a tothom a 7€ i 
més..... 

   

Rubí al maig 


