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Curs P3 Dia 12 Cosmocaixa Clik-dos grups (10h i 11.30)  

 Dia 13 Cosmocaixa Clik-un grup (11.30)  

 

Curs P4 Dia 13 Cosmocaixa Toca-Toca-un grup (11.15)  

 Dia 20 Cosmocaixa Toca-Toca-dos grups (10h i 11.15) 

  

Curs 3r  Dia 7 Visiten l´ajuntament. Grup A i B (matí) 
 Dia 8 Visiten l´ajuntament. Grup C (matí) 
 
   

Curs 4rt Dia 1 Sis nens/es del grup A visiten Ràdio Rubí (Aventura de la vida) 

 Dia 5 Visiten la Deixalleria de Rubí. Grup A i B (matí) 

 Dia 6 Visiten la Deixalleria de Rubí. Grup C (matí) 

 Dia 7 Llibre Màgic 2a sessió (a l´aula).  

 Dia 15 Sis nens/es del grup B visiten Ràdio Rubí (Aventura de la vida) 
 

Curs 5è  Dones i indústries tèxtils a Rubí. Dia 5, grup B, el  6, grup A i el 18, gruo C 

 Dia 22 Visita al Parlament. 
 

Curs 6è  Dia 30, 31 i 1 de febrer. Colònies a la Masella. 

 Dones i indústries tèxtils a Rubí. Dia 11, grup A, el  12, grup B i el 13, gruo C. 

 Descobrim les Escletxes. Dia 26, grup A, el 27, grup B i el 28, grup C. 

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   

 Febrer  2019 Núm.144 

 



  
 

 Notícies del 25  
DILLUNS 4 DE FEBRER, recordem que és festa de lliure disposició. 
 

AFRUCAT: Dimecres 13 de febrer.  
Es repartirà poma, taronja i plàtan. No cal portar esmorzar! Necessitem famílies volun-
tàries per pelar i tallar la fruita. Si voleu venir a donar un cop de mà, informeu als dele-
gats i delegades pels xats de classe.  
 
EEVV: - 8 de febrer: Reunió seguiment Projecte 50/50 
 - 15 de febrer: Consell del medi. 
 
MENJADOR 
Durant el temps de migdia els nens i nenes de 3r i 4rt han preparat una interpretació en 
anglès de contes breus, ho han fet amb l´acompanyament de la monitora de llengua an-
glesa. Els infants explicaran els contes, des del seu rol de padrins, amb els grups 
d´infants que són els seus fillols de P3, P4, P5 dins l´espai menjador. D´altra banda, 
comencem tots els preparatius per a decorar el menjador i gaudir de la festa de Carnes-
toltes, seguint el fil del “Bo, Sa i Sostenible” com a eix d´aquest curs. 
 
CELEBRACIO DEL CARNAVAL A L´ESCOLA,  Es farà el divendres 1  de març.  La 
temàtica és el medi ambient i tindrem alguna sorpresa per part de l´AMPA de l´escola. 
Moles gràcies! 
 
Entrades i sortides: Tal i com us vam informar,  us recordem que del 28 de gener 
al 15 de febrer, només a les tardes, no disposarem d´un dels conserges per un assumpte 
aliè a l´escola. Durant aquest període de temps les entrades i sortides de tot l´alumnat 
es farà per la porta d´accés a la pista de primària només a la tarda. Les sortides de 
Bona tarda i Extraescolars es realitzaran per les portes habituals). 
 
AVÍS IMPORTANT: Canvi de dates de lliurament de l´informe d´avaluació del 2n 
trimestre de primària.. Degut a que aquest curs el segon trimestre té molts més 
dies que el tercer, hem valorat tancar la segona avaluació uns dies abans per tal 
d´equilibrar les dues avaluacions. Per tant, l´informe del 2n trimestre de primària 
es lliurarà el dia 29 de març. 
  

 
 
 
Teatre “La Sala”:  
Quan set personatges es troben dalt d’un escenari amb ganes de jugar, hi apareixen gua-
nyadors i perdedors, cops voluntaris i involuntaris, sintonia i desencant, diversió, treball 
conjunt i individualisme. Jocs de sempre barrejats amb tècniques de circ. És el circ en si 
mateix un joc? Alguna vegada, en algun lloc, tots hi hem  jugat. O potser ho hem deixat 
de fer...   Diumenge 17 a les 18.30h. A La Sala. Entrada 5€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 
 
   Cicle de cinema . 
   Hotel Transilvania 3, dilluns 25 a les 18h 
 
    
 
 
   Hora del conte per a nens de 1 a 4  anys, dimarts 12 a les 18.15h.. 
   Hora del conte per a nens de 4 a 8 anys, dimecres 6 i 20 a les 18h. 
   Hora del conte en anglès per a nens de 4 a 8 anys, dissabte 2 a les 11h.. 
   Anglès amb Dinocrocs, dimarts 19 a les 17.30h de 0-3 anys 
   Anglès amb Dinocrocs, dimarts 26 a les 17.30  de 3-5 anys i a les 18.30 de 6 a 9 anys. 
   Nascuts per llegir, Dissabte 16 a les 11h. 
   Story Time: Valentine´s day, dissabte 16 a les 11h. 

Rubí al febrer 

 
AMPA INFORMA 

 
CARNESTOLTES : inscripcions obertes fins el 5 de febrer a través del link que us 
hem enviat. Ompliu el formulari i participeu de la gresca! 
 
PORTES OBERTES A EXTRAESCOLARS AL FEBRER. L´entrada a les portes obertes 
serà per la porta principal i començaran 1/2 hora després de l´inici de les activitats. Les 
famílies dels alumnes que fan extraescolars 2 dies a la setmana, trieu un dels dos per 
assistir a les portes obertes. 
 

Dimarts 5: English Games-migdia 

                 Bàsquet 

Dimecres 6: Poliesportiu 

Dijous 7: Dansa creativa Dilluns 11: Guitarra-migdia 

                 Circ 

Dimarts 12: Taekwondo Dimecres 13: Futbol 

Dijous 14: Cuina Divendres 15: Futbol 

Dilluns 18: Jazz Dimecres 20: Robòtica-migdia 

Dijous 21: Bàsquet Divendres 22: Taekwondo 

Dilluns 25: Poliesportiu Dimarts 26: Teatre petits 

Dimecres 27: Teatre grans Dijous 28: Robòtica tarda 


