
 

 
 

    
   
Curs P5 Dia 4 Sortida a la platja tot el dia. 
 
Curs 1r Dia 6 Taller de  Scape Room (Retorn a la Terra). Al gimnàs. 
     Dia 14 CRAM Prat del Llobregat. Tornada cap a les 15h 
 
Curs 2n Dia 5 Taller de Scape  Room (Retorn a la Terra). Al gimnàs. 
     Dia 6 CRARC  Masquefa. Tornada cap a les 13h. 
        

Curs 3r Dia 8 Taller de Scape  Room (Retorn a la Terra). Al gimnàs.    
     Dia 13 Teatre en anglès “Goldilocks and the tree little bears”  
         de 9.15 a 12h, al Gimnàs. 
     Dia 21 English Day. Al matí. 
     Dia 22 Jocs amb aigua. Al pati de l´escola.        

Dia 7 Taller de Scape  Room (Retorn a la Terra). Al gimnàs. 
Dia 21 English Day. Al matí. 

     Dia 22 Jocs amb aigua. Al pati de l´escola 
 

Curs 5è Dia 22 Sortida a Can Oriol i remullada al pati de l´escola 
 

Curs 6è Dia 22 Sortida de fi de curs de 9 a 14h 

Gala 50/50: diumenge 3 de juny a les 11h al Teatre municipal La Sala. 
 

La Gala serà una festa familiar per a celebrar que, gràcies al projecte d’estalvi ener-
gètic 50/50 de l’Ajuntament de Rubí i a l’esforç de tota la comunitat educativa hem 
aconseguit: 
 

   - Reduir emissions contaminants. 

   - Estalviar diners en les factures de gas, llum i aigua. 

   - Millorar l’eficiència energètica de la nostra escola, gràcies a la inversió del    

    50%  dels  estalvis que hem aconseguit. 
   - Obtenir subvencions per a la compra d’allò que l’escola necessita, ja que l’altre  

    50% dels estalvis aconseguits ens retornen en forma de subvenció directa. 

   - Augmentar la consciencia ambiental. 

      Fins al curs vinent 
       Bones vacances 

Juny 2018 Núm.139 

www.facebook.com/Escola25deSetembre   

 



Enquestes de satisfacció: En breu,  farem arribar per correu electrònic l´enquesta de 
satisfacció d´aquest curs. Tindreu temps per respondre fins el 11 de juny. Us agraïm per 
endavant l´amabilitat de respondre l´enquesta ja que la vostra opinió ens ajuda a millorar. 
 

Dijous 31 de maig finalitza el SEP per tots els grups. 
 

Període de matriculació dels alumnes admesos pel curs 18-19  
Del 21 al 27  de juny de dilluns a divendres de 8.15 a 13h.  
Reunió amb les famílies dels futurs alumnes de P3, que inicien la seva escolarització 
el proper curs 2018-19.Dijous 6 de setembre a les 1 5. 30h  
 

Afrucat serà el dimecres 30 de maig.  (cirera,  paraguaià,  préssec) 
 

Reunió de famílies delegades serà el dilluns 4 de juny a les 15.15h. 
 

Reunió amb les famílies de P5 per acompanyar el pas a primària.  Dimecres 13 de juny 
a les 15:15h 
 

Cantata de Cant Coral: Dijous 7 els petits, “Un viatge de somni!!!” a La Sala a les 18.30h 
              Dijous 14 els grans, “Obrint camins!!!a La Sala a les 19h 
 

Sopar de comiat alumnes de 6è: El divendres 15 a les 20.30h les famílies amb fills de 6è 
curs es reuneixen per sopar tots junts. Us desitgem que gaudiu molt, compartint els últims 
moments i records del pas dels vostres fills per l'escola. Molta sort a tot@s!!! 
 

Horari intensiu escola: de 9 a 13h del dimarts 5 al 22 de juny, ambdós inclosos. 
El Servei de Bon Dia serà l´habitual i per a totes aquelles famílies que necessitin servei de 
Bona Tarda, de 15.30 a 17h. Us podeu adreçar a: bondia25desetembre@gmail.com 
Horari intensiu menjador: de 13 a 15h. del dimarts 5 al 22 de juny. La recollida dels in-

fants es farà de 15h a 15:30h des de la porta d' infantil. 
 

Lliurament dels informes del 3r Trimestre:  Dijous 21  de Juny 
 

Últim dia de classe: 22 de juny. 

Notícies del 25 

  

 
 

Sopar en família, divendres 8 de juny a les 21h.  
El pati de l’escola es transforma! Soparem de pica-pica, veurem la representació del musi-
cal 50 del 25, ballarem amb música punxada en viu i gaudirem de dolces sorpreses! No us 
el perdeu! Podreu adquirir els tiquets a 12 € adult i 8 € alumne a partir del dimarts dia 29 
de maig a l’oficina de l’AMPA (horari habitual d’obertura). 

Activitats extraescolars 
Portes obertes (a les 17 h): 
Dll 28 de maig: Poliesportiu 
Dm 29 de maig: Bàsquet,  

       Charlie i la fàbrica de xocolata amb Teatre,  
       Dibuix i Guitarra 

Dj 31 de maig Cuina 
Dv 1 de juny Ioga (a les 12.30 h) 

 
Inici del període d’inscripció 2018-2019:  
dilluns 4 de juny. En breu rebreu tota la informació! 

1a. PART 
 

15:15 h Mostra-concert Cant Coral. A càrrec d'un grup d'alumnes i exalumnes de l'escola. 
Dirigeix Carme Jiménez i Mero Sans professors de l'Escola de Música Pere Burés. Es con-
vida només a les famílies dels alumnes que fan Cant Coral a l'Escola (accés per la porta 
principal). Lloc: Gimnàs. 
 

15:30 h Presentació, bateig i apadrinament de la Gegantona i els capgrossos de l'escola. 
Amb la participació del grup de grallers de l'Escola Teresa Altet; la Colla Gegantera Tere-
sa Altet; alumnes de 4t i 5è dirigits per les mestres de l'Esbart Dansaire de Rubí; Grup 
de Gitanes de l'escola.  
Obert a totes les famílies de l'escola i als exalumnes. Lloc: Pista de primària. 
 

Per garantir una bona organització caldrà que:  
Una vegada acabada la 1a. PART de la festa, l'alumnat tornarà a les seves aules per fer la 
sortida de manera habitual i les famílies  haureu de recollir-los, com sempre. Per gaudir 
de la 2a. Part de la festa haureu de tornar a entrar a l'escola a les 16:45 h per la porta 
d'accés a la pista de primària. 
 

2a. PART 
16:45 h: Taller de castellers amb la Colla: Els Castellers de Rubí. 

    Berenar oferit per l'AMPA i famílies de 5è. 
    Grup de Batucada de l'escola "Batu25" 
    Actuació dels Diables de la Riera de Rubí "Tronats" 
    Grup de música "Xiula" 

 

Es convida a les famílies de l'escola i als exalumnes..  
Lloc: Pista de primària. 
 

Accés a la festa famílies i exalumnes: Porta pista de primària. 

 

Casal d´estiu Escola 25 de Setembre 
 

Descobreix l´univers amb el Petit Príncep i els grans 
Exploradors de l´Espai.  
Del 2 al 27 de juliol  

 

Amb l’astronomia com a eix, farem un munt de tallers on  
aprendrem, entre altres, a construir un coet volador!  
Sortides temàtiques de dia sencer amb autocar, jocs d’aigua, 
gimcanes, activitats de relaxació… i el 19 de juliol: La nit al casal, 
una nit màgica i emocionant dins l’escola! 
Tota la informació a l’apartat AMPA del web de l’escola. 

Programa Festa de Cloenda del 50è Aniversari 
Divendres 1 de juny  

Els Casals Infantils Diaris oferiran els Casals Vacacionals al juny i al setembre amb 
diferents horaris i combinacions. Pels dies 25, 26, 27 i 28 de juny, la inscripció serà del 4 
al 8 de juny. Pels dies 3, 4, 5, 6, 7 i 10 de setembre la inscripció serà del 4 de juny al 9 
d´agost. Les inscripcions es faran a les oficines de C/ Narcís Menard 13-17 de dilluns a 
dijous de 8.30 a 14h i de 16 a 18.30h, divendres de 8.30 a 14h, i a la Rambleta de Joan 
Miró s/n, de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. Places atorgades per ordre d´arribada. 

http://uar.es/blog/2016/10/02/cursa-de-fons-a-sant-muc-2016/

