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Curs P3 Dia 6 Espectacle musical “Corre Trufa! A La Sala 9.45h   
  
Curs P4 Dia 6 i 7 La Colònia Güell: Taller mosaic i visita guiada a la cripta. 
  
Curs P5 MNAC Dia 1 9 dos grups (1 0. 30-11h) i 20 un grup (10.30h). 
 Dia 26 Camina descalç.  
  
Curs 1r 

 
   
Curs 2n .               

 
 
Curs 4t  Dia 7 2a sessió, Llibre Màgic amb Cesc Serrat a l´escola. 
 

 Dia 14  Visiten el Parc de Bombers, grups A i C (matí). 
 Dia 19 Visiten les Coves de Salnitre-Collbató (tot el dia) 
 Dia 22 Sis nens/es de 4rtA van a ràdio Rubí per participar al programa 
 d´Aventura de la vida.

Dia 28  Visiten el Parc de Bombers, grups B (matí). 

Curs 5è Dia 1 3 Certamen Nacional Infantil Juvenil de Lectura en Veu Alta. (matí) 
 Dia 15 Espectacle “La gran aventura Clown”, La Sala (matí). 
 Dia 28 Cursa d´orientació per St.Cugat. 
 
Curs 6è Dia 14 Centre de Documentació i Museu Tèxtil-CDMT 
 Dia 15 Espectacle “La gran aventura Clown”, La Sala (matí). 
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Notícies del 25 

Celebració del carnaval a l´escola: divendres 1  de 
març a festa es farà dins el recinte escolar. 
 

EL TIMING DE LA FESTA SERÀ EL SEGÜENT: 
10h: JUDICI DEL REI CARNESTOLTES. 
10:30h: XOCOLATADA 
11h: GRUP XIULA (grup d´animació infantil) 
15h: RUA DE CARNAVAL A L´ESCOLA I COMPARSES. 
 

Recordeu que el 4 de març és festa a l´escola.  
 
AFRUCAT. Dimecres 13. Necessitem familiars voluntaris per pelar i tallar les fruites! 
Informeu els delegats i delegades pels xats de classe. 
 
JORNADA DE PORTES OBERTES La jornada de portes obertes de la nostra escola 
serà dimarts 19 de març  de 15:15 a 17h.  
 
Comissió de menjador.  Dijous 21  a les1 5: 1 0h.  
  
PREINSCRIPCIONS 2019/2020 serà del 29 de març al 9 d´abril (dates provisionals). 
 

Lliurament d´informes de primària el 29 de març. 
Us agrairíem que des de casa feu una valoració i reflexió del treball del trimestre con-
juntament amb els vostres fills i filles. 
 

CROS ESCOLAR DE RUBÍ: 31  de març.  
 
MENJADOR: Durant els mesos de febrer i març els infants de 4rt i6è han partici-
pat a l´activitat de VIP Room, que forma part del projecte Eat in English i els permet, 
mentre dinen, conversar en anglès a través de jocs per millorar la fluïdesa oral. Els nens 
i nenes de 5è també han tingut l´oportunitat de practicar l´anglès a través del programa 
Sister Schools,  engegat per Campos Estela,  que els connecta amb infants d´escoles 
de primària de la ciutat de Nova York.  
D´altra banda, dins el projecte “Bo, Sa i Sostenible” els vailets han creat les seves 
pròpies cistelles per posar els coberts, ha preparat el seu propi receptari basat en el 
menú del menjador i han fet tallers creatius de pintura amb sal i làmines d´arbres pin-
tats amb la silueta de les mans. 

 

AMPA INFORMA 
Rúa CaRNesToLtEs:  
veniu el dissabte al vespre a la Rúa de Rubí i animeu a la comparsa de l´escola!  
 

Xerrada gratuïta sobre Reflexologia Podal.  
Vine i informa´t dels beneficis d´aquesta tècnica per a la salut dels nostres fills i filles! 
Serà dilluns 11 a les 16.45h, a càrrec d´Ánna Torres, terapeuta i mare de l´escola. Hi 
haurà servei de canguratge a 2€. Us podeu inscriure omplint el formulari goo.gl/29nN2e 
 

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. 
   

  Dijous 7: English ames 
  Divendres 8: Batuescola 
  Divendres 15: Taekwondo 
  Dilluns 18: Dansa Jazz 

  

 
 

 
 
Teatre “La Sala” Italino Grand Hotel. 

 

Un hotel situat en una gran ciutat. Milers d’hostes s’acomoden a les 
cambres. Centenars de llits i milers de llençols per rentar. Algú realit-
za aquest treball titànic. El personal de neteja obre la porteta del 

final del passadís i llença els llençols, que arriben nets, planxats i perfumats per un eleva-
dor. Què hi ha rere la porteta? A l’últim soterrani trobem la bugaderia. Un personatge 
recull, neteja, planxa, perfuma llençols. Viu i somia entre llençols, en aquest espai fosc, 
però ple de sentiments. Diumenge 17 a les 18.30h. Preu 6€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle cinema infantil en català:   

SmallFoot, dilluns 25 a les 18h. 

 

 

 

 
 

Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dimarts 12 a les 18.15h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 8 anys. Dimecres 20 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys. Dissabte 16 a les 11h. 
 
Arts&Crafts: Easter& Arts, Setmana Santa dissabte 2 a les 11h. 
 
Trastlab: Stop motion dissabte 9 a les 11h. 
Trastlab: Taller de dibuix dissabte 23 i 30 a les 11h. 
 
 

Lectorsaltrem: poesia infantil amb Miquel Desclot, dijous 21 a les 18h. 

Nascuts per llegir, Viatge amb instruments dels cinc continents, dissabte 16 a les 11h. 
Tallers d´art i letratura NarrArt per a infants de 8 a 12 anys, dimarts 19 a les 18h. 
 

 
El CELLER: cicle obert per a famílies: Bim bam bum boles! 
Construirem un món imaginari amb boles de paper de diari de totes les mides que us pu-
gueu imaginar. Les podrem rodar, xutar, llançar, passar, tirar... Amb totes elles provarem 
d’omplir l’espai, per nedar en un mar de boles. Explorarem amb les pilotes totes les seves 
possibilitats i crearem una instal·lació final. Dissabte 23 a les 18h. 

   Rubí al març 
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