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Curs P3 Dia 20 Reunió de pares. (a les 16:45h)   
 
Curs P4  Dia 5 Reunió de pares. (a les 16:45h)   

 Dia 18 Can Coll. Experimentem el bosc, sortida tot el dia, Grups A i B. 

 Dia 19 Can Coll. Experimentem el bosc, sortida tot el dia, Grup C.  

Curs P5  Dia 10 Camina Descalç, sortida tot el dia. 

Curs 1r Dia 26, 27 i 28 Colònies a Can Ribas 
 
Curs 2n Dia 26, 27 i 28 Colònies a Can Ribas 
 
Curs 4rt Dia 4 Sortida a la casa de la Culla“La vinya i el vi” 4tA i C, Tot el dia   

 Dia 5 Sortida a la casa de la Culla“La vinya i el vi”, Manresa.4tB, Tot el dia   

Curs 5è  Dia 28 Sortida pels voltants de Rubí, tot el dia. 

   

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   

ESCOLA 25 DE SETEMBRE 

Octubre  2016 Núm.122 

 



 
 

RECORDEM: 
 PUNTUALITAT tant a l´entrada com a la recollida dels alumnes. Tot 

l´equipament escolar ha d´estar marcat amb el nom. Les peces d´abric han 
d´estar marcades i de 2n a 6è amb una beta per poder-les penjar. 

 Continuem fent el Dia de la Fruita. Els dimecres tots esmorzem fruita 
 
REUNIONS DE PARES I MARES  
Reunions de pares i mares d’inici de curs es faran totes a les 16:45 h. Al darrere teniu 
els dies per a tots els cursos. Si teniu necessitat de deixar als vostres fills i filles a 
l’esplai durant el temps de la reunió podeu fer-ho comunicant-ho a l’AMPA dos dies 
abans de la reunió per  un preu de 2€. 
 
ACTIVITATS ESCOLES VERDES  

 RECOLLIDA OLICLAK S’encarregarà l’alumnat de 6è i faran la recollida tots 
els dimecres. Els nens i nenes han de portar l’ oliclak ple a les 9:00 h i els dipo-
sitaran en una capsa que hi ha a l’aula i s’enduran un de buit. Si alguna família no 
disposa de Claki el podeu comprar a l’escola per 2,5 €. 

 RECOLLIDA DE TAPS i DE CARTUTXOS seguim amb la 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!! 

 
INICIEM EL SEP (Suport Escolar Personalitzat).  
A partir del dilluns 3 d’octubre INICIEM EL SEP (Suport Escolar Personalitzat). L’a-
lumnat implicat rebrà una notificació de l’escola. 
 
COMENCEM LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 
A partir del dilluns 3 d´octubre comencem les activitats extraescolars. 
 
DIA FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ. 
Us recordem que el dilluns 31 d’octubre és festa de lliure disposició. 
 
PRÓXIMS ESDEVENIMENTS  

 Jornada de bricolatge el diumenge 20 de novembre. 
 Concert de Nadal, el dilluns 19 de desembre de 15.15 a 16.30, i dimarts 

20 matí i tarda. Més endavant anirem informant.  

Notícies del 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
    
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Teatre “La Sala” L’ Isidret és un nen que juga i viu a Santpedor. 

Un dia veu com uns homes roben el carro del seu pare. Són les tro-
pes de Napoleó que han travessat els Pirineus i han arribat al con-
gost del Bruc. Ben aviat Manresa i d’altres ciutats es revelen.  

L’ Isidret vol ajudar i farà un llarg recorregut durant el qual tro-
barà un timbal amb el que aconseguirà molt més del que ningú s’imagina.  
Diumenge 9 a les 12h. Preu 5€ 
 
 
 
 Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 
 
 Cicle de cinema infantil en català. 
 Coco, el petit drac, dilluns 10 a les 18h 
 Papa sóc una zombi, dilluns 24 a les 18h. 
 
 Club de lectura fàcil en català 1: Cada dilluns a les 19h.  
 Club de lectura fàcil en català 2: Cada dijous 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 menuts d´1 a 4 anys. Dimarts 11 i 25 a les 17.30h. 
 Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 5, 19 i 26 a les 18h. 
 Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys, dissabte 22 a les 11h. 

 Lectorsaltrem! Dijous 6 i 20 a les 17.30h per infants d´11 a 13 anys. 

 Treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys. Dimarts 18 a les 18h. 
 Tallers de Biopolis per a nens  de 7 a 14 anys. Dimarts 4 a les 18h. 
   
 Nascuts per llegir, Dissabte 15 a les 11h. 
 
 

  
 
 
 

46a MARXA INFANTIL, DIUMENGE 23 D'OCTUBRE  
Inscripcions: del 10 al 21 d'octubre de 18h a 21h, al local del  

CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ. 
Material imprescindible: Calçat adient per a muntanya,      

motxilla, cantimplora amb aigua (1L), roba d'abric i impermeable. 
CAL PORTAR ESMORZAR, DINAR I CAPELINA 

Rubí a l´octubre 


