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Curs 1r  Dia 27 Sortida a Can Oriol (matí)  
 
Curs 2n  Dia 27 Sortida a Can Oriol (matí)  
 
Curs 3r Dia 28 Visita al Molí Paperer de Capellades. (Tot el dia) 
 
Curs 5è  Visita a la biblioteca Mestre Martí Tauler l´exposició: 
 “El canvi climàtic: Un fenomen de gran amenaça per al planeta terra” 
 Sala d´exposicions, 2a Planta 
 Dia 19 5èA (al matí)  
 Dia 21 5èC (al matí) 
 Dia 21 5èB (a la tarda) 
 
Curs 6è  Visita a la biblioteca Mestre Martí Tauler l´exposició: 
 “El canvi climàtic: Un fenomen de gran amenaça per al planeta terra” 
 Sala d´exposicions, 2a Planta 
 Dia 19 6èC (a la tarda)  
 Dia 20 6èA (al matí) 
 Dia 20 6èB (a la tarda) 

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   
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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 3r 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. Si teniu necessi-
tat 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€. Aquest ser-
vei es farà fins les 18:15h 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 diposi-
taran 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 DE TINTA D´IMPRESSORA se-
guim 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). 
Comença el dilluns 1 d’octubre. L’alumnat implicat rebrà una notificació de l’escola. 

SETEMBRE 

24……...…..4rt 

25…...……..1r 

26……...…..3r 

27……...…..2n 

OCTUBRE 

1……...…..5è 

2…...……..6è 

3……...…..P4 

4……...…..P5 

23………..P3 

La 20a edició de la Fira del Joc i de l'Esport al Carrer se celebra-
rà el dissabte 15 de setembre de 17 a 21 h a la Rambla del Ferro-
carril.  Com en edicions anteriors,  l'esdeveniment tindrà un 
clar valor educatiu, ja que promourà el valor del joc i l'espai de 
convivència als carrers de la ciutat, recuperant espais d'intercan-
vi entre persones de diferents edats, cultures i capacitats. En el 
seu 20è aniversari, la fira comptarà amb una gran diversitat d'es-
pais on es programaran jocs i activitats per a totes les edats. A 
més, inclourà: Animació amb la Cia. La Tal, gimcana, passejada del 
Bòjum, lectura del Manifest pel Dret a Jugar (19.30 h) 

Notícies  
 

AMPA INFORMA 
 
BON DIA I BONA TARDA. 
L’AMPA gestiona els serveis d’acollida Bon dia i Bona tarda 
per a donar resposta a la necessitat de les famílies que han 
de deixar als infants abans de les 9 h del matí o que no els 

poden recollir a les 16.30 h. Aquests serveis, a més d’ajudar a conciliar la vida laboral i la 
familiar, ofereixen un espai que combina el reforç dels hàbits i pautes de convivència 
amb la possibilitat de gaudir d’una estona de lleure on es proposaran diverses activitats 
en un ambient relaxat i distès. 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Les activitats extraescolars començaran el proper 1 
d´octubre. Si encara no us heu inscrit podeu fer-ho fins 
el dia 17 a l´oficina o a través del link que trobareu a la 
web de l´escola. Qualsevol dubte us podeu posar en con-

tacte amb la comissió d´extraescolars a través de extraescolars25desetem-
bre@gmail.com 
 
HORARI DE L´OFICINA DE L´AMPA 
Dilluns de 9.15 a 9.45 h – Temes generals 
Dimarts de 15.15 a 16.15 h – Bon dia i Bona tarda   
Dimecres de 9.15 a 9.45 h – Temes generals i de 15.15 a 16.15 h – Extraescolars  
Dijous de 15.15 a 16.15 h – Botiga 
Divendres de 9.15 a 9.45 – Temes generals  

 
 
 
 
 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

 
Cicle de cinema infantil en català. 
FERDINAND dilluns 24 a les 18h 
Ferdinand és un toro gegant amb un gran cor. Després 
que el confonguin amb una perillosa bèstia i sigui apar-
tat de la seva llar, Ferdinand reuneix un grup molt pe-
culiar d'amics que l'acompanyaran en una èpica aventu-
ra i l'ajudaran a tornar amb la seva família. Basada en 
el clàssic de la literatura infantil i plena de moments 
divertits i rialles, Ferdinand ens demostra que no pots 
jutjar un toro per les banyes… 
 

Hora del conte per a menuts d´1 a 4 anys. Dimarts 25 a les 17.30h. 
 
Arts&Crafts, Hello Autumn, per a nens de 1 a 7 anys dissabte 29 a les 11h. 

 
Nascuts per llegir, Un trenet menut Dissabte  22 a les 11h. 

  

Rubí al setembre 


