
 

 

 

 
 
Curs P3 Dia 14 i 15: Colònies a “El Xaloc” 
      Dia 21 Espectacle de titelles fet per alumnes de l’Institut Torrent dels   
      Alous.  
       

 Curs P4 Dia 5 Auditori de Barcelona. Sona Bach 
      Dia 14 i 15: Colònies a “El Xaloc” 
 
Curs P5 Dia 14 i 15: Colònies a “El Xaloc” 
       
Curs 1r Dia 8: Cosmocaixa (Tot el dia) 

      Dia 28 Miniolimpíades a Can Rosés. 
 
Curs 2n Dia 7: Cosmocaixa (Tot el dia) 2nA i 2nC 

      Dia 8: Cosmocaixa (Tot el dia) 2nB 
      Dia 27: Miniolimpíades a Can Rosés. 
      Dia 28: Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 

 
Curs 4rt Dia 7: Cantata al Castell de Rubí a les 12h 

      Dia 8: Sis nens/es de 4tA van a Ràdio Rubí per participar en  el programa  
      d’Aventura de la vida. 
      Dia 26: Sis nens/es de 4tB van a Ràdio Rubí per participar en  el programa  
      d’Aventura de la vida. 

      Dia 28: Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 
       
 Curs 5è Dia 6: Pedagogia de l’espectacle “Tot Plegat” 5è i 6è de 10:00h a 11:00h. 
 

 Curs 6è Dia 5: Teatre Poliorama “A mid-summer night’s dream” De 10:00 a 14:00h.  
     Cal portar esmorzar i dinar. 
      Dia 6: Pedagogia de l’espectacle “Tot Plegat” 5è i 6è de 10:00h a 11:00h. 

      Dia 7: Palau de la Música “Flamenkids”De 9:00h a 13:30h.  
      Cal portar esmorzar i dinar. 
  

  
Invitació 

 
 He trobat uns quants mots 

 Al món de la poesia 
 No vull quedar-me´ls tots! 

 Si t´agrada llegir 
 Et faran companyia,  
 Ens el podem partir. 

 
          Joana Raspall 
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 AFRUCAT: 20 D´ABRIL Maduixot, poma/ pera, kiwi. Seria bo que l’alumnat porti una 
 cullereta.  
 
 RECORDEU Calendari de preinscripcions Curs escolar 2016-2017del 30 de març al 
 7 d’abril en els següents horaris:   

                     

               COMISSIÓ EEVV 

 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA RECICLATGE 
 DELS MÒBILS. Del 4 d’abril al 4 de maig, s’ organitzarà conjuntament amb l'empre
 sa Orange una recollida de mòbils usats. Aquesta iniciativa pretén conscienciar sobre 
 la importància del reciclatge, i especialment el reciclatge dels aparells elèctrics i 
 electrònics. A més a més, la recaptació d'aquesta acció anirà destinada íntegrament 
 a donar suport a UNICEF, per promoure l'educació de nens en risc d'exclusió.  
 Per participar-hi, què cal fer? Animar els alumnes a trobar mòbils usats entre 
 els seus  familiars i a dipositar-los en les caixes-contenidores presents al centre.  
 El contenidor es  troba a l'entrada de l'escola, davant de consergeria. 
 
 RECOLLIDA DE PILES. Tornem a participar en la campanya de recollida de pi
 les. El contenidor es  troba a l'entrada de l'escola, al costat de consergeria. Per 
 qualsevol informació podeu consultar www.apilo.cat 

Notícies del 25 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30 a 10:30 
15:00 a 16:00 

11:00 a 13:45 15:00 a 16:00 8:30 a 10:30 8:30 a 13:00 

 
CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI 
(Setmana de 18 al 22 d´abril). 
Farem diferents activitats a l´escola relacionades 
amb aquesta festivitat: creació de punts de llibres 
entre padrins i fillols, jocs florals i també les Paradetes de Sant Jordi 2016.  
La Comissió de biblioteca està organitzant la venda de llibres per la Diada de 
Sant Jordi. Hi haurà parades de venda de llibres en diferents horaris  els dies 
21 i 22. 
 La comissió ha organitzat un sorteig amb l’objectiu de recollir diners per tal 
d’ampliar  el racó tou per la lectura a la biblioteca. Les butlletes les vendran 
els delegats i delegades de classe per 0,50 € durant aquests dies. Els premis 
seran unes paneres literàries que se sortejaran  el 22 d’abril a les 17:30 h. 

 

 

 
Teatre La Sala :  

Canta´m un conte Espectacle Familiar.  Cia del Nyiguit 
Ens trobem davant d’una obra molt especial. Una nova manera d’explicar 

tres contes tradicionals: El Patufet, Les set cabretes i el llop i La rateta que escombra-
va l’escaleta. Cada conte es transforma en un petit musical que explica unes històries 
fantàstiques per mitjà del cant, els instruments musicals més variats i els sons més sin-
gulars. Diumenge 10 a les 12h. Entrada 5€. 

 
(Siempre) Serás casa en mis bolsillos de Javier Gil amb Pemi Robi-
rosa (Lax’n’Busto), Irene Sansalvadó i Javier Gil. Entre bambolines 
Recital musical i poètic on la paraula i la música són les principals ac-
trius. Pemi Rovirosa,  del grup Lax’n’Busto, i Irene Sansalvadó ens pre-

 senten cançons pròpies i alienes creades a partir de textos de Javier Gil. L’amor i el 
 desamor són el punt de confluència de música, cançons i textos. Dones  estimades i obli-
 dades; imatges i trucades telefòniques que reflecteixen pors, lluites  internes, fugides i 
 retrobades imaginades. Tot mostrat en un ambient de complicitat i interpel·lant  les 
 emocions del públic. No hi ha res més compromès i transgressor que dir-li a algú: “Eres 
 casa”. Diumenge 10 a les 18.30h. Entrada 10€.    

Biblioteca “Mestre Martí Tauler. 

   Cicle de cinema infantil en català a les 18h:  
          Dilluns 4: Campaneta i la llegenda de la bèstia.              
           Dilluns 18:Àsterix, la residència del deus. 

    
   Club de lectura fàcil en català: Cada dimecres a les 19h. 
   Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dilluns a les 17.45h. 
   Club de lectura fàcil en anglès: Dilluns 18 a les 18.30h. 
 

   Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 5 i 19 a les 17.30h i a 18.15h. 
   Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 6, 13,20 i 27 a les 18h. 
   Hora del conte en anglès per a nens de 4 a 7 anys; Dimecres 20 a les 18h. 
   Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 16 a les 11h.  
 
   Especial Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Descobrint lela Mari.      
   Dissabte 2 a les 11h al auditori. 

   Club de lectura per a nens d´11 a 13 anys. Dijous 14 i 28 a les 17.30h 
   Tallers de treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys: Dia 26 a les 18h.  

   Nascuts per llegir: Contes per estimar, massatges per relaxar. Dissabte 9 a les 11h. 
    
   Concurs de punts de llibre: A tot arreu couen faves i a casa, a calderades . 
   Termini de lliurament del 1 d´abril al 21 de maig.                   

Rubí a l´abril 

Especial Sant Jordi:Biblioteca Mestre Martí Tauler 
 

      Divendres 22:  
          Revetlla de Sant Jordi, de 17.30h a 20.30h al vestíbul. 
          Taller de dracs amb la princesa i el cavaller Sant Jordi. 

          Activitat adreçada a cavallers i princeses de 4 a 12 anys.  
     Dissabte 23:  

              Especial Sant Jordi al carrer, a les 18h. 
                   Hora del conte a la carrer: 2016, any Llull: 700 aniversari. 

         El llibre de les bèsties. 

http://www.apilo.cat/
https://lalibreriadechelo.files.wordpress.com/2013/04/sant-jordi-2013.jpg

