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Curs P3 Dia 6 Sortida a la platja.  
 
Curs P5 Dia 1 Sortida a la platja. Tot el dia. 
 
Curs 2n  Dia 8 Crarc, Masquefa. Sortida de matí. 
 
Curs 3r Dia 1 “Robin Hood” espectacle en anglès al gimnàs. 
 Dia 2 “Vaivé and Brodas Bros” Auditori de Barcelona. Sortida de matí. 
 Dia 7 Taller a l´aula “Ara si que sé” Grup A. 
 Dia 7 Visita a Can Rosés. Sortida de matí. Grup B. 
 Dia 8 Taller a l´aula “Ara si que sé” Grup B. 
 Dia 8 Visita a Can Rosés. Sortida de matí. Grup C. 
 Dia 9 Taller a l´aula “Ara si que sé” Grup C. 
 Dia 9 Visita a Can Rosés. Sortida de matí. Grup A 
 Dia 15 English Day. Al matí. 
 Dia 16 Visitem el Cim d´Àligues. Sortida de 9h a 15h. 
 
Curs 4rt Dia 1 “Robin Hood” espectacle en anglès al gimnàs. 
 Dia 6 Taller a l´aula: La geografia de Catalunya. Grup B 
 Dia 9 Taller a l´aula: La geografia de Catalunya. Grup A 
 Dia 15 English Day. Al matí. 
 
Curs 5è Dia 1 “Robin Hood” espectacle en anglès al gimnàs. 
 
Curs 6è Dia 1 “Robin Hood” espectacle en anglès al gimnàs. 
 Dia 6 Vacunes. Grup C. 
 Dia 13 Vacunes. Grup D. 
 Dia 14 English Day i Sports Day. Institut. 
 Dia 21 Musical a la Sala. 1r torn a les 17h; 2n torn a les 19h. 
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 Divendres 2 de juny finalitza el SEP per tots els grups. 
Dilluns 5 de juny és festa local  
Jornada intensiva Us recordem que segons vam aprovar en Consell Escolar del 6 al 21 de 
juny, ambdós inclosos, els alumnes fan jornada intensiva de 9:00 a 13:00 hores. El servei 
de menjador serà de 13:00  fins a les 15:30h. Us informem també que hi haurà casal de 
tarda durant la jornada intensiva, per a totes aquelles famílies que necessiteu conciliar 
els vostres horaris laborals amb l’escolar. Us podeu inscriure enviant un correu a  
bondia25desetembre@gmail.com. 
 
Enquestes de satisfacció: En breu us farem arribar per correu electrònic l´enquesta 
de satisfacció d´aquest curs. Tindreu de temps per respondre fins el 10 de juny. Us 
agraïm per endavant l´amabilitat de respondre l´enquesta ja que la vostra opinió ens 
ajuda a millorar. 
 
Cantata de Cant Coral: Dijous 8 els petits, al teatre La Sala a les 18.30h 
   Dijous 15 els grans, al teatre La Sala a les 18h 
 
Període de matriculació dels alumnes admesos pel curs 17-18:  
Del 12 al 16 de juny de dilluns a divendres de 8.30 a 11h.  
 
Reunió amb les famílies dels futurs alumnes de P3, que inicien la seva escolarització 
el proper curs 2017-18.Dijous 7 de setembre a les 1 5. 30h  
 
Reunió de famílies delegades: dijous 8 de juny de 1 5:00 a 1 6:00 h.  Per les famílies 
delegades que ho necessitin hi haurà servei d’esplai gratuït. 
 
Sopar d´acomiadament alumnes de 6è:El divendres 1 6 de juny a les 21 h les famílies 
amb fills de 6è curs es reuneixen per sopar tots junts. Us desitgem que gaudiu molt, 
compartint els últims moments i records del pas dels vostres fills per l'escola 
 
Lliurament dels informes del 3r Trimestre: Dimarts 20 de juny 
Últim dia de classe: 21 de juny. 
 
INFORMACIÓ CASALS, els Casals Infantils Diaris oferiran els Casals Vacacionals 
amb diferents horaris i combinacions (inscripcions a les oficines de C/Narcís Menard 13-
17 de dilluns a dijous de 8.30 a 14h i de 16 a 18.30h, divendres de 8.30 a 14h, i a la  
Rambleta de Joan Miró s/n, de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. 
Casals vacacionals de juny. dies 22,  23,  26,  27,  28 i 30 de juny.  Període 
d´inscripció serà del 5 al 9 de juny  
Casals vacacionals de setembre. dies 1 ,  4,  5,  6,  7 i 8 de setembre.  Període 
d´inscripció serà del 5 de juny fins el 18 d´agost. 
Les places s´atorgaran per rigorós ordre d´arribada 

Notícies del 25 

 FESTA i SOPAR DE FI DE CURS 
 
El proper divendres 2 a les 16.30h tots els alumnes estan convi-
dats a la festa de fi de curs on podrem gaudir d´una tarda molt 
entretinguda per celebrar que s'acaba el curs.  
Els nens de 5è vendran begudes, coca i crispetes!  
 
El  divendres dia 9 a les 20.30h es farà el tradicional sopar en família. Tindrem 
música i moltes sorpreses. Els preus són 10.50€ els adults i 6.50€ els nens. Podeu 
aconseguir els tiquets a l'oficina de l'AMPA fins l´1 de juny de 15 a 16.15h.   

 

 

 
 
   
    
 
  

 
 
    
 
 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 
Cicle de cinema infantil en català.: Buscant la Dory dilluns 12 a les 18h 
 
 Club de lectura fàcil en català 1: Cada dimecres a les 19h.  
 Club de lectura fàcil en català 2: Cada dijous a les 19h 
   Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dilluns a les 18h.  
 Club de lectura en anglès: Dilluns 21 a les 18:30h. 

Hora del conte per a menuts d´1 a 4 anys. Dimarts 6 i 20 a les 17.30h. 
Hora del conte per infants de 4 a 7 anys. Dimecres 14 a les 18h. 
Story Time/Arts&Crafts per infants de 1 a 7 anys, dissabte 10 a les 11h. 

Laboratori de lletres i imatges per infants de 5 a 10 anys, dimarts 7 a les 17.30h 

Lectosaltren! Per infants d´11 a 13 anys,  dimecres 8 a les 18h. 

Nascuts per llegir, ,Dissabte 17 a les 11h. 
 
 
 
 
 

    FESTA MAJOR RUBI 2017 
 De 28 de juny al 2 de juliol 

 

  
  

     Rubí al juny 

 
Casals d´estiu (PEE):del 3 al 28 de juliol 

 
“JU-LEE BERT SAN I ELS SUSHIS MALVATS” 

 
Del 3 al 28 de juliol es faran a l´escola els casals d´estiu organitzats per l´AMPA i  
Campos Estela, amb el suport de l´Ajuntament de Rubí.  
Temàtica: En Ju-Lee Bert San, fa temps que busca la recepta definitiva per cuinar el mi-
llor sushi del món. Durant anys i anys, ha buscat receptes, ha viatjat per tot el món parlant 
amb savis cuiners per tal de trobar la millor recepta de sushi… ho aconseguirà?  
 
També s´oferirà servei de bon dia de 8h a 9h i de menjador de 14h a 15.30h. Les inscripci-
ons es faran al despatx de l’Ampa, a la porta del menjador, entre el 29 de maig i el 6 de 
juny, ambdós inclosos de 9.00 a 10.30 h. També es podrà fer dilluns 29 i dimecres 31 de 
15.30 a 16.30 h.  

http://uar.es/blog/2016/10/02/cursa-de-fons-a-sant-muc-2016/

