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Curs 1r  Visita Museu Agbar. Tot el dia. (Dia 8 Grup C,  dia 9 Grup A, dia 10 Grup B). 
 

Curs 2n  Itinerari de natura pel Torrent dels Alous al matí. (Dia 2 Grup B,   

 dia 3 Grup C). 

 Visita Museu Agbar. Tot el dia. (Dia 8 Grup C,  dia 9 Grup B, dia 10 Grup A). 
 

Curs 4rt Dia 10 Sis nens/es de 4rtB visiten Ràdio Rubí per participar el programa 
 d´Aventura de la vida al matí. 

 Dia 24 Sis nens/es de 4rtC visiten Ràdio Rubí per participar el programa 
 d´Aventura de la vida al matí. 
 

Curs 5è Dia 23  Cova Museu de la Font Major, l´Espluga de Francolí. Tot el dia. 
 

Curs 6è Dia 17 Museu de la Ciència i de la tècnica de Catalunya:  

 Leonardo Da Vinci: el geni i els invents. Tot el  dia. 

 Dia 28 Vacunació a les nenes del VPH i tot@s els que els hi falti alguna dosis 
 de la varicel·la (a l´escola). 
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Us recordem que dimecres 1 de novembre és festiu. 
 
CURSA DE FONS A SANT MUÇ 2017. 
El proper 12 de novembre es celebrarà la tradicional Cursa de 
Fons a Sant Muç.  Paral·lelament a la cursa dels adults es faran 
les curses infantils que tindran diferents distàncies segons 
edat. Les curses són gratuïtes. La primera de les tres curses 
infantils començarà a les 11:00h i s´aniran donant les sortides a les dos següents se-
gons la marxa. Per a més informació adreceu-vos al següent enllaç: http://
cursarubisantmuc.blogspot.com.es 
 
El 24 de novembre les famílies de 6è organitzen l’Esmorzar saludable per subvencio-
nar part de les colònies a la neu dels alumnes de 6è. Preu de l’entrepà: 1 €. 
Demana el teu esmorzar! 
 

AMPA INFORMA 
 

3a Jornada de bricolatge 
Moltes gràcies a tots els integrants de la comunitat educativa que vàreu participar de 
la 3a Jornada de Bricolatge a l'escola! Va ser una jornada increïble amb fantàstics re-
sultats!  
 

Convocatòria d´Assemblea 
Famílies associades, aviat rebreu una comunicació formal per correu electrò-
nic, però ja us podeu anar reservant la data: divendres 24 a les 17 h.  
Hi haura servei de Bona tarda per aquelles famílies que ho necessitin.  
A les assemblees prenem decisions que ens afecten a tots! Us hi esperem!  
 

Novetats al web de l'escola!  
Coneixeu el web de l'escola? agora.xtec.cat/ceip-25desetembre-rubi/  
Estrenem apartat d'AMPA! Allà hi trobareu tota la informació sobre les acti-
vitats que fem, fotografies, preus de la botiga, horaris d'obertura d'oficina, 
mails de contacte i més! Esperem que us sigui útil i el visiteu molt!  
 

I com sempre, us animem a participar activament de l'AMPA!   
Envieu un correu electrònic a l'AMPA i busquem un moment per trobar-nos!  

 
  
 FESTA DE LA TARDOR 
 

El proper divendres 3 de novembre celebrem la tradicional  
Festa de la tardor! a l´escola.  Serà a les 1 7h.   

Amb xocolata per berenar, l´actuació del Mag Koko, taller 
de maquillatge i molt més. (Organitza l´Ampa)  

També els nens/es de 6è posaran paradetes per recaptar 
diners pel viatge de final de curs. 

 

No us la perdeu, hi esteu convidats!! 
 

Notícies del 25 
 
  
 
 
    
 

 
Teatre “La Sala” Bombolles de paper 

 

En Roger és un músic, trompetista, enamorat de les bombolles, i es 
passa nit i dia intentant fer bombolles amb la trompeta, però no ho 
aconsegueix. Un dia, enmig d’un somni arriba a Bombàlia, el país de 

les bombolles. Allà coneix a la Bumbú, una fada entremaliada que es comunica a través 
del moviment. La Bumbú, encuriosida amb els humans, sempre els observa, i quan aquests 
estan tristos, perden la il·lusió, la imaginació o el moviment, ella s'apropa per intentar 
retornar-los les ganes de jugar, de riure, d’imaginar i de ballar.  
Diumenge 12 a les 12h. Preu 5€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 
Cicle de cinema infantil en català.   
Nadó en cap, dilluns 13 a les 18h 
Batman, la Lego pel·lícula, dilluns 27 a les 18h 
 
 

Hora del conte per a menuts d´1 a 4 anys. Dimarts 14 i 28 a les 17.30h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dimecres 8 i 22 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys, dissabte 4 i 18 a les 11h. 
 

Lectosaltren! Per infants d´11 a 13 anys. Dijous 2, 16 i 30 a les 18.30h. 
 

Curs de màgia per a infants de 5 a 12 anys. Dimecres 8, 22 i 29 a les 18. Sala Tallers 
 

Nascuts per llegir: Sons per a nadons. Dissabte 11 a les 11h. 
 

Taller de Biopolis Kids. Dimarts 14 a les 18h. 
 

Laboratori de lletres i imatges: Malaberismes de paper, per infants de 5 a 10 anys.  Di-
mecres 15 a les 17.30h 
 

Bibliolab: Introducció a la robòtica bàsica, per infants a partir de 8 anys.  
Dimarts 21 a les 18h. Sala Tallers. 
 

Arts and Crafts: getting ready for Christmas! Manualitats en anglès d´1 a 7 anys.  
Dissabte 25 a les 11h. 
 
XPRSA´T: Jocs de taula (Ticket to Mars, la torre del dragón, Expedición al polo Norte i 
molts més...) Dimarts 28 a les 18h. 
 
Castell de Rubi. “Diumenges al MMUC”  
Espectacle de Conta contes. Diumenge 5 a les 12h– Adreçat a infant de 3 a 12 anys. 
  
Desfilada D´STAR WARS CATALUNYA a RUBI 
La desfilada de l´entitat Star Wars Catalunya sortirà el diumenge 
5 a les 11h de l´Antiga Estació i recorrerà l´Illa de vianants fins 
arribar a la plaça Guardiet on hi haurà photocall. A les seves desfi-
lades poden participar persones de totes les edats com a públic 
però demanen que qui vulgui vagi disfressat d´algun dels personat-
ges per animar l´activitat.  

 Rubí al novembre 
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