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Curs P3 Dia 27: La Sala: “SET RATOLINS” 
 
Curs P4 Dia 27: La Sala: “SET RATOLINS” 
 
Curs P5 Dia 27: La Sala: “SET RATOLINS” 
 
Curs 1r Dia 20. La Sala: “La mongetera màgica”. 
 Dia 25 1A i 1B: taller de Dalí 
 Dia 26 1C: taller de Dalí. 
 
Curs 2n Dia 20. La Sala: “La mongetera màgica”. 
 Dia 26 2A:  taller de Picasso 
 Dia 27 2B i C: taller de Picasso 
 

 Dia 15: Aventura de la vida: sis nens/es de 4t B participaran en directe al 
 programa de Ràdio Rubí.       
 Dia 26: Aventura de la vida: sis nens/es de 4t A participaran en directe al 
 programa de Ràdio Rubí.  
 
Curs 5è Dia 22: Visita de l´autor de l´Antoni Dalmases. 
 
Curs 6è Dia 1 9 2ona dosi vacunes 6è 
 Dia 22: Visita de L´autor de l´Antoni Dalmases. 
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ELS BLOCS DE L'ESCOLA 
Com ja sabeu els diferents cursos i  
especialitats de l'escola treballen amb blocs  
a la xarxa. Entreu i mireu com poden treballar  
els vostres fills amb les noves tecnologies.  
 
ACTIVITATS ESCOLES VERDES  

 RECOLLIDA OLICLAK S’encarregarà l’alumnat 
de 5è i la faran tots els dimarts a les 15:00 h. Els 
i les alumnes que es quedin al menjador el poden 
portar el mateix dimarts al matí i deixar-lo a 
l’aula fins a la recollida. Si alguna família no dis-
posa de Claki el podeu comprar a l’escola per 2,5 
€. 

 RECOLLIDA DE TAPS seguim amb la recollida 
de taps. A partir d'ara serà un altra entitat la 
que recollirà els taps i els diners aniran destinats 
a nens i nenes amb risc d’exclusió social de Rubí.. 
Hi haurà un bidó a l'entrada de primària i d'in-
fantil.  

 RECOLLIDA DE CARTUTXOS a l´entrada de primària hi ha un contenidor 
per a la seva recollida.  

 Per esmorzar utilitzem carmanyoles, bock and roll,...  
 NO HEM DE PORTAR PAPER D’ALUMINI. 

 
 ENTRE TOTS I TOTES INTENTEM RECICLAR I CUIDAR EL MEDI 

AMBIENT!! 
 
Xerrada sobre l’adolescència per a les famílies del cicle superior a càrrec de Gemma 
Pérez, psicòloga., dia 18 a les 15.10h 
 
El CROS ESCOLAR  tindrà lloc el diumenge 24 de gener als circuits del bosc de Ca 
n’Oriol, us recordem que les inscripcions les haurà de fer online  cada participant a 
l’adreça :  https://www.inscripcions.cat/38crosderubi 
Per saber més informació mireu la pàgina web o el Facebook  de l’escola. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Iniciem les activitats el dia 11 de gener.  
 
Tothom que no s´hagi donat de baixa seguirà en la mateixa activitat directa-
ment sense haver de fer una altra inscripció. 
 
Si esteu interessats o bé us heu de donar de baixa (imprescindible pel no co-
brament de la quota trimestral), d´alguna activitat, podeu informar-vos en 
l´oficina de l´AMPA o via mail, extraescolares25setembre@gmail.com.  

 Notícies del 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

 
 
 
 
 
Casal Popular  
  Els Pastorets o l´adveniment de l´infant Jesus  del 19 al 3 de  
  gener a les 18h. Preu 6,50€ 
   
  Els Dimoniets 2016 
  Acabades les representacions de Els Pastorets arriba l´hora de  
  Els Dimoniets 
  Els més petits del Casal, els nens, ens presenten aquesta obreta 
  on aprenen a fer teatre. És una obra d´una durada de 45 minuts 
  i que s´inspira en els Pastorets. D´aquesta manera els nens se  
  senten protagonistes i comencen pujar a l´escenari. 
  Dies 9 i 10 de gener a les 18h. Preu 3€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 Cicle de cinema infantil en català: Els Boxtrolls; Dilluns 25 a 18h 

 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 19 a les 18:30h. 

 Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts, 12 i 26 a les 17.30h. 
 Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 13,20 i 27 a les 
 18h. 
 Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 23 a les 
 11h. 
 Hora del conte dramatitzada per a nens de 4 a 7 anys; Dijous 28 
 a les 18h 

 
 Treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys. Dimarts 19 a les 18h 
 Nascuts per llegir: Dissabte 16 a les 11h. 
 
Museu Municipal Castell (MMUC) del 2 al 4 de 17h a 21h 
 
Campament del Mag Rubisenc Vine a donar-li la carta al Mag i descobreix els 
misteris del seu laboratori! Amb espectacle d’animació a càrrec de Xarop de  
Canya . 
 
Taller de fanalets de Reis… il·lumina la Cavalcada!  
 
 Plaça de la Nova Estació  
 
 
 PISTA DE GEL Del 4 de desembre al 10 de  
 gener Vine a patinar sobre una autèntica pista 
 de gel sostenible Entrada: 6 €, inclou lloguer 
 dels patins (cal portar guants) 

     Rubí al gener  

https://www.inscripcions.cat/38crosderubi

