
 

 

 

 
 

 Curs P3 Dia 24 Sessió famílies a l´aula (tarda) 
 
Curs P5 Dia 27 Visita al MNAC (Tot el dia) Grups A i B 
      Dia 28 Visita al MNAC (Tot el dia) Grup C 
       
Curs 1r Dia 19 Cosmocaixa (Tot el dia) Grup A 
      Dia 20 Cosmocaixa (Tot el dia) Grup B i C 
      Dia 27 Rodiotics a La Sala (matí) 
 
Curs 2n Dia 18 i 21 Jocs cooperatius amb alumnes de l´Institut Torrent dels Alous 
      (a l´escola)  
      Dia 27 Rodiotics a La Sala (matí) 

      Dia 28 Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 
 
Curs 4rt Dia 20 Visitem els Bombers (matí) Grup A i B 
      Dia 28: Ballada a la Rambla del Ferrocarril, 2n i 4t, a les 10h. 
       
 Curs 5è Dia 6 “Les llegendes de Girona” (Tot el dia) 
 

 Curs 6è Dia 5  “Phantom oh the Opera” Teatre Poliorama (Tot el dia)  
      Dia 6 “Les llegendes de Girona” (Tot el dia) 

      Dia 24 “Les escletxes” Can Santoi (Tot el dia) Grup C 
      Dia 25 “Les escletxes” Can Santoi (Tot el dia) Grup B 
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INSCRIPCIONS CURS 2017-2018 
El període de preinscripció per al proper curs 2017-2018 serà del 23 de març al 4 d’a-
bril,  per al segon cicle d'educació infantil,  educació primària,  centres integrats i 
educació secundària obligatòria. 
 
INSTITUT TORRENT DELS ALOUS 
Us recordem que en breu s’iniciaran les obres de l’Institut Torrent dels Alous,  és per 
això que us demanem només accediu a l’escola pel Carrer Marconi. 
 
TALLER 
Us recordem que a tots els que us vau apuntar a participar en el taller de l’Ara és demà 
el farem a l’escola el dimecres 5 d’abril de 16:45 a 19:15 h. 
 
Reunió de pares i mares delegats/des  amb els alumnes delegats de classe: 
serà el dijous 6 d’abril a les 15:10 h al gimnàs de l’escola. 
 
RECORDEU 
 

 Lliurament d’informes de primària el 6 d’abril.  Us agrairíem  que des de casa 
feu una valoració i reflexió del treball del trimestre conjuntament amb els vostres 
fills i filles. 

 El divendres 7 d’abril acaba el 2n trimestre,  es reprenen les classes el di-
marts 18 d’abril. 

  
 

CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI A L´ESCOLA. 
 

Durant la setmana del 18 al 21 d’abril es farà diferents activitats a l’escola relacionades 
amb aquesta festivitat: creació de punts de llibres entre padrins i fillols, jocs florals, …  
 
També hi hauran paradetes de venda de llibres el dia 21 d’abril.  Les famílies que vulguin 
apuntar-se a col·laborar en la venda de llibres poden fer-ho  en un full que hi haurà al 
costat de la porta de la biblioteca i en les cartelleres del costat de les aules d’Infantil.  
A partir del 28 de març es vendran butlletes a la biblioteca de l’escola amb l’objectiu de 
contribuir a la millora del servei de biblioteca.  
 
El 21 d’abril es farà un sorteig amb 3 premis que se sortejaran  el 21 d’abril a les 17:30 h. 
 

 1r Premi: 2 entrades al Palau Olímpic de Barcelona per veure “The original 
Harlem Globetrotters”. 

 
 2n Premi: 2 entrades al “Sportcenterland” de Terrassa. 
 
 3r Premi: 2 entrades al “Vas? Véns a saltar?” de Sant Cugat. 

 Notícies del  25 25 

 

 

 
 

 

Teatre La Sala :“Dibi Dubi Duba” Cia Inspira  

Tres autòmats d'un parc d'atraccions són embalats i tancats en un magat-
zem perquè ja no  tenen gràcia i no funcionen correctament. Sense opcions de poder tor-

nar al parc on van fer les delícies de petits i grans, afronten la situació i recreen aquest 
món màgic i totes les seves atraccions al lloc tan sòrdid i fosc on estan confinats. Un mu-
sical de creació a partir de grans peces musicals que van des de la música clàssica fins al 

pop, cantat íntegrament a capella i amb molt d'humor. Diumenge 2 a les 12h. Preu 5€ 

 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler. 

   
 Cicle de cinema infantil en català a les 18h: Dilluns 24: El llibre de la selva.        
       

   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 25 a les 17.30h i a 18.15h. 
   Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres, 5, 19 a les 18h. 
   Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Divendres, 21 a les 18h 
    
   Story time/Arts&Crafts per a infants de 1 a 7 anys; Dissabte 1 a les 11h.  

    

   Nascuts per llegir,, Pim, pam instruments i repicam, dissabte 8 a les 11h. 
    

   Lectiosaltren! Per a infants d´11 a 13 anys, dijous 13 i 27 a les 18h 
  

Rubí a l´abril 

 
 

Especial Sant Jordi: 
Biblioteca Mestre Martí Tauler 

 
Divendres 21 

 
 'Revetlla de Sant Jordi, pintada col·laborativa del  
Grafit MMT' a les 18h a la terr  assa de la Biblioteca  

 Hora del Conte dramatitzada per a infants de 4 a 7      
Sant Jordi a les 13h al vestíbul. 

            
              . 
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