
 

 

 

 

 
Curs P3 Dia 7: Famílies a l´aula: Racons. A les 15.15h 
 Dia 9 Sortida a Cosmocaixa,P3B, (tot el dia). 
 Dia 10: Sortida a Cosmocaixa. P3A i P3C,(tot el dia). 
 Dia 14: Contes d´Arreu del Món, (a l´escola). 
 
Curs P4 Dia 2: Famílies a l´aula. Agrupaments intranivell i Escolta´m. A les 15.15h 
 Dia 8: Sortida a Cosmocaixa,P4A i P4C,(tot el dia). 
 Dia 9 Sortida a Cosmocaixa,P4B, (tot el dia). 
 Dia 14: Contes d´Arreu del Món, (a l´escola). 
 
Curs P5 Dia 8 Sortida a Cosmocaixa, P5B ,  (tot el dia). 
 Dia 10 Famílies a l´aula. Racons matemàtics, A les 15.15h 
 Dia 14 Contes d´Arreu del Món, (a l´escola). 
 Dia 15 Sortida a Cosmocaixa,P5A i P5C ,(tot el dia). 
 
Curs 1r Dia 1 Estany dels Alous (sortida de matí), 1B 
  Dia 2 Estany dels Alous (sortida de matí), 1A 
 Dia 8 Estany dels Alous (sortida de matí), 1C 
 
Curs 2n Dia 10 Estany dels Alous (sortida de matí), 2A 
  Dia 15 Estany dels Alous (sortida de matí), 2B 
 Dia 17 Estany dels Alous (sortida de matí), 2C 
 
Curs 3r Dia 4 Visita a  l´ajuntament Grup B.   
 Dia 8 Famílies a l’aula de 3r: “Arts and Crafts i les matemàtiques” 
 Dia 10 Sortida a La Sala “El Blues” (sortida de matí) 
 

 Dia 10 Sortida a La Sala “El Blues” (sortida de matí) 
 Dia 11 Sis nens/es de 4tC van a Ràdio Rubí per participar en  el programa 
 d’Aventura de la vida. 
 Dia 16 Visita el Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa: 
 “L’electricitat” (Sortida de tot el dia). Grup B. 
 Dia 17 Visita el Museu de la Ciència i la Tenologia de Terrassa: 
 “L’electricitat” (Sortida de tot el dia) Grup A i C. 
 
 
Curs 5è Dia 1 5 Sortida a Cosmocaixa.    
 L´energia. Grup B i D, (tot el dia). 
 
 
Curs 6è Dia 1  Visita i tallers a l’Institut  
 Torrents dels Alous. ( activitat de tarda). 
 Dia 10 Museu de la ciència i la tècnica.  
 Taller: “investiguem la vida dels obrers”.  
 (tot el dia). 
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JORNADA DE PORTES OBERTES La jornada de portes obertes serà dijous 3 
de març  a les 15.10h.  
 
ASSAMBLEA AMPA: 
Convocatòria de l´AMPA per al pròxim 11 de març a les 16:45h.  
Des de la Junta Directiva de l’ AMPA us convoquen a tots els pares i mares de l’es-
cola a l’Assemblea General Ordinària a la biblioteca on haurà servei d´esplai gratuït, 
aviseu abans si el necessiteu. 
   
PREINSCRIPCIONS 16/17:   
presentació de sol·licituds: Del 30 de març al 7 d'abril 
 
Estrenem pàgina web.  
En breu us enviarem un enllaç amb l’adreça de la nova pàgina web de l’escola. 
 
BALL DE GITANES 
Les famílies que us heu apuntat a la comissió per ballar gitanes per la Festa Major 
de Rubí, us recordem que la reunió serà el dimecres dia 9 de març a les 15.10h a 
l’escola.  Gràcies per la vostra participació.  
 
AFRUCAT: 16 DE MARÇ:  Pera d´hivern,  taronja i maduixot.  Agraïm la partici-
pació de les famílies a la Comissió Afrucat. 
 
Reunió de pares i mares delegats/des  amb els alumnes delegats de classe.  
Lloc: Gimnàs. Data: 16 de març a les 15:10h. 
 
RECORDEU 
Lliurament d´informes de primària el 17 de març. 
Us agrairíem que des de casa feu una valoració i reflexió del treball del trimestre 
conjuntament amb els vostres fills i filles. 
 
El divendres 18 de març acaba el 2n trimestre,  es reprenen les classes el di-
marts 29 de març. 

El proper divendres 18 de març farem la festa de la 
primavera a l´escola. Serà a les 16:30. Actuació del 
grup “El pot petit” i xocolatada per tothom!!!  

No us ho podeu perdre. 
 
 
Les activitats extraescolars que coincideixen amb aquest dia 
es faran igualment. Tindran xocolatada com tots. Si algun nen 
no vol seguir la activitat extraescolar per seguir la festa hau-
rà d´avisar a la monitora de la tarda, oficina AMPA, o via mail 
a extraescolares25setembre@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Teatre La Sala:  
Cas Caputxeta Cia.  Pinotxo en bicicleta 
Explica la llegenda que fa molt, molt de temps, una nit de lluna plena 
es van trobar unes sabatetes vermelles al bosc.Des de llavors, en 
aquell poble viuen sota unes normes ben particulars. Però un dia 

comença el misteri... Només el millor detectiu podrà resoldre el Cas Caputxeta. Armat 
amb una lupa, el detectiu Grant Lican inicia la seva investigació i està disposat a desco-
brir tota la veritat sobre la Caputxeta Vermella. Cas Caputxeta és una historia amable 
sobre la llibertat i la recerca de la veritat, un viatge visual i musical amb regust de 
cinema antic en una original versió del clàssic universal. Diumenge 13 a les 12h. Entra-
da: 5€  

Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle de cinema infantil en català: Home: llar dolça llar, Dilluns 14 a 
les 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 16 a les 18.0h. 
 
Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 1 a les 17.30h i a les 18.15h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 2, 9 i 16 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 4 a 7 anys; Dimecres 16 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 12 a les 11h. 
 
Lectorsaltren! Nens d´11 a 13 anys, Dijous 3 i 17 a les 17.30h. 
Laboratori de lletres i imatges: nens de 5 a 10 anys, Dimarts 8 a les 17.30h. 
Treballs manuals de 8 a 12 anys. Dimarts 15 a les 18h. 
Taller de treballs manuals “Miró” de 8 a 12 anys. Dijous 10 a les 18h 
Nascuts per llegir: “Paraules Confitades”, Dissabte 5 a les 11h. 
 
Especial dia Internacional de la Dona, Dijous 10 a les 19h. 
Especial Dia Internacional de la Poesia, Dilluns 21 a les 19h 

 
 
 
 

        Rubí al març 
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