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Curs P3 Dia 15 i 16 Colònies a Can Ribas.  
 Dia 19 Sessió famílies a l´aula a les 15h.  
  
Curs P4 Dia 1 Sessió famílies a l´aula a les 15h.  
 Sortida a la Colonia Güell. Dia 6 grup A i C i dia 7 grup B.(Tot el dia) 
 Dia 15 i 16 Colònies a Can Ribas.  
  
Curs P5 Dia 1 5 i 1 6 Colònies a Can Ribas.   
  
Curs 1r 
 Dia 6 Sessió famílies  a l´aula a les 15h. Lectura i escriptura. 
  
Curs 2n Dia 5 Sessió famílies a l´aula a les 1 5h. Agrupaments.  
              
 
 
Curs 3r Dia 9 Happy Gospel a La Sala, (matí). 
 Dia 12 L´escriptora Eulàlia Canal ens visita a l´escola. 
 Dia 20 Sessió famílies a l´aula a les 9h.  
 
Curs 4rt Dia 2 Sis nens/es de 4rtB van a ràdio Rubi per participar al programa 
 d´Aventura de la vida. 
 Dia 7 Última sessió del Llibre màgic amb Cesc Serrat a l´escola, (matí). 
 Dia 12 Sessió famílies a l´aula a les 15h.  
 
Curs 5è Dia 9 Happy Gospel a La Sala (matí).  
 Dia 12 Visita la biblioteca de l´escola l´escriptora Eulàlia Canal, (matí). 
 Dia 14 Concurs de Lectura en veu alta (matí). 
 Dia 23 Sortida d´orientació per Rubi (tot el dia). 
 
Curs 6è 
 
 Dia 7 Fontmartina. ( tot el dia). 
 Dia 14 Concurs de Lectura en veu alta (matí). 
 Dia 15 Visita la biblioteca de l´escola l´escriptor  
 Antoni Dalmases (matí). 
 Dia 15 Sessió famílies a l´aula a les 15h.  
  

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   

ESCOLA 25 DE SETEMBRE 

Març 2018 Núm.136 

 



 
 Notícies del 25 

 
AFRUCAT. Dimecres 7 
 
Sessions de famílies a l´aula. 
Comencen les sessions amb les famílies, al darrere teniu els  
torns de cada curs. 
 
CAFÈ TERTÚLIA: I ARA HA DE COMENÇAR P3! 
A càrrec de l´Araceli Querol psicòloga, psicoterapeuta i assessora de les Escoles Bres-
sol Lluna i Sol Solet, i Rosa Rodríguez Galzeran mestra de l´escola a P3. 
Serà dimecres 7 a les 17.15h a l´Escola. 
 
JORNADA DE PORTES OBERTES La jornada de portes obertes de la nostra escola 
serà dimarts 13 de març  de 15.15 a 17.15h.  
 
EXPOSICIÓ 50 ANIVERSARI ESCOLA 25 DE SETEMBRE. 
LLOC. Escola 25 de Setembre . Dimecres 21 de 17 a 19h. Esteu convidats totes les famí-
lies, mestres, alumnes, exalumnes i famílies d´exalumnes de l´escola. Animeu-vos a venir 
a l´escola!!!  
  
PREINSCRIPCIONS 18/19:   
El període de preinscripció per al proper curs 2018-2019 serà durant la 1a quinzena 

d´educació 
infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. 
 
Reunió de pares i mares delegats/des  amb els alumnes delegats de classe.  
Serà el dimecres 14 de març a les 15:10h al gimnàs de l´escola. 
 
RECORDEU 
Lliurament d´informes de primària el 23 de març. 
Us agrairíem que des de casa feu una valoració i reflexió del treball del trimestre con-
juntament amb els vostres fills i filles. 
 
El divendres 23 de març acaba el 2n trimestre,  es reprenen les classes el dimarts 
3 d´abril. 
 
 
 
 
 

 
 

Serà el proper divendres 23 de març a l´escola de 16.30 a 19h.  
Hi haurà moltes sorpreses: tallers de circ, maquillatges de pallasso, exhibició de pati-

natge, actuació dels Batu25, exposició de l´extraescolar de dibuix.  
També els nens i nenes de 6è posaran paradetes per vendre begudes, crispetes.... 

 

No us ho podeu perdre! 

  

 
 
Teatre “La Sala” Alícia al país de les meravelles. 

 

El dia que l’Alícia fa deu anys li regalen el primer mòbil. El conill blanc, 
però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de les meravelles fins 
arribar al palau dels mòbils per recuperar-lo. Ho aconseguirà? Amb 
aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, que engan-

xada al mòbil es perd moltes coses, com el valor de la imaginació i de la lectura. Després 
d’emocionar-nos amb Litus,  la dramaturga Marta Buchaca s’ajunta amb "Viu el Tea-
tre" per presentar una Alícia rabiosament contemporània i actualitzada. Una versió del 
mite de Lewis Carroll amb la qual és impossible que grans i petits no s’identifiquin i refle-
xionin. Una comèdia musical que farà riure, emocionar i gaudir a tota la família. 
Diumenge 11 a les 18.30h. Preu 6€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle cinema infantil en català:   

Canta, dilluns 12 a les 18h. 

Club de lectura fàcil en català: Cada dimecres a les 19h. 
Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dilluns a les 18h.  
Club de lectura en anglès: Dilluns 19 a les 18:30h. 
Club de lectura de novel·la: Veus de Dona, dijous 8 a les 19h.  
 

Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 20 a les 17.30h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 7 i 21 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 17 a les 11h. 
 

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

Nascuts per llegir, Viatge amb instruments dels cinc continents, dissabte 10 a les 11h. 
 

Bibliolab, Art i Ciència per a infants de 6 a 10 anys. Dia 13 a les 18h.  

Espectacles: Lectorant Hemingway, espectacle de petit format per a públic a partir de 14 
anys; Divendres 23 a les 19h. 
 
El CELLER: cicle obert per a famílies: Bim bam bum boles! 
Construirem un món imaginari amb boles de paper de diari de totes les mides que us pu-
gueu imaginar. Les podrem rodar, xutar, llançar, passar, tirar... Amb totes elles provarem 
d’omplir l’espai, per nedar en un mar de boles. Explorarem amb les pilotes totes les seves 
possibilitats i crearem una instal·lació final. Dissabte 17 a les 18h. 

   Rubí al març 


