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AFRUCAT TOTA L’ESCOLA  
Dimecres 3: Pera, poma, plàtan i pera addicional cortesia 
d'Afrucat. 

 
Curs P3 Dia 4 GRANJA D’AVENTURA PARK "Sóc un/a petit/a granger/a". 
 Dia 25 i 26 Colònies a El Xaloc. 
 
Curs P4 Dia 25 i 26 Colònies a El Xaloc. 
  
Curs P5 Dia 2 Sessió famílies a l´aula a les 1 5h.  
 Dia 25 i 26 Colònies a El Xaloc. 
 
Curs 1r Dia 5 Auditori:  Sona Bach,  al matí.  
         Dia 9 Sessió famílies a l´aula a les 15h. 
  

Curs 2n Dia 4 Sessió famílies a l´aula a les 1 5h.  
              Dia 5 La Sala: Cas Caputxeta, al matí. 
              Dia 8 Visita del Pere Martí, autor de la Tortuga d´en Hans. 
              Dia 29 Ballada a la Rambla del Ferrocarril. 
 
Curs 3r Dia 4 Sortida a l´Auditori de Barcelona: “L’OBC balla Ravel” , al matí. 
              Dia 5 Sessió famílies a l´aula a les 15h. 
 Dia 23 Jocs Florals a l’escola 
 

Curs 4t Dia 5  4t Participa en la Cantata,  a l’anfiteatre del Castell de Rubí:  
 La sardana se’n va de viatge” , tot el dia. 
 Dia 11  Visita La Sala: “El Blues”, al matí. 
 Dia 12 Sis nens/es de 4tA Visiten Ràdio Rubí per participar en el programa 
 d’Aventura de la vida. 
 Dia 23 Jocs Florals a l’escola

Dia 29 Ballada a la Rambla del Ferrocarril. 

Curs 5è Dia 3 Cda Can Santoi - El nostre amic Sol, tot el dia. Grup A. 
 Dia 4 Cda Can Santoi - El nostre amic Sol, tot el dia. Grup B. 
 Dia 5 Cda Can Santoi - El nostre amic Sol, tot el dia. Grup C. 
 Dia 8 Taller de roses  (15h), grup B. 
 Dia 9 Taller de roses  (15h), grup A. 
 Dia 10 Taller de roses  (15h), grup C. 
 Dia 10 Xerrada sobre el tabaquisme (11:30h) 
 Dia 23 Jocs Florals a l’escola. 
 
Curs 6è Dia 11 Sessió famílies a l’aula - El treball Globalitzat (15.10h) 
 Dia 23 Jocs Florals a l’escola  
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 Notícies del 25 
 

El període de preinscripció per al proper curs 2019- 2020 serà del 
29 de març al 9 d’abril,  per al segon cicle d'educació infantil,  
educació primària, centres integrats i educació secundària obliga-
tòria. 
 
Reunió de pares i mares delegats/des  amb els alumnes delegats de classe serà el 
dimecres 10 d’abril a les 15:10 h al gimnàs de l’escola. 
 
El divendres 12 d’abril és el darrer dia de classes. Es reprenen les classes el dimarts 
23 d’abril, diada de Sant Jordi. 
 
Celebració de Sant Jordi 23 d’abril.  Farem diferents activitats a l’escola relaciona-
des amb aquesta festivitat: creació de punts de llibres, jocs florals, concurs de maque-
tes … També hi haurà les tradicionals paradetes de venda de llibres el mateix dia 23 
d’abril, en breu, la comissió de biblioteca us informarà de com apuntar-se a col·laborar a 
la venda de llibres. 
Aquest curs hem demanat un petit espai a l’Ajuntament per vendre CDs solidaris “El cor 
del 25”. La previsió és estar situats a Plaça Catalunya-Casino. Tenim molta il·lusió en po-
der arribar a la venda dels 1000 CDs solidaris que ens havíem proposat per ajudar al Pe-
diatric Cancer Center de Sant Joan de Déu. 
 
CROSS DE RUBI. Recordeu que el diumenge 31 de març hi ha el CROSS DE RUBÍ. 
La data límit per la inscripció és el dijous 28 de març. 
 
MENJADOR 
Ja ha començat el caloret!! i durant el tercer trimestre, organitzarem una activitat que 
forma part del projecte “Bo, Sa i Sostenible”. Serà un dels reptes que abordarem per 
aconseguir un menjador més “Bo” i consistirà en gaudir del dinar dels divendres a l'exte-
rior. Els vailets aniran sortint per cursos a la terrasseta del nostre restaurant Transil-
vania (el pati) per dinar tots plegats. Alhora ja tenim tot a punt per començar un any més 
les nostres olimpíades del menjador amb la participació de tots els infants que dinen al 
menjador,des dels més petits als més grans!!! 

 

AMPA INFORMA 
Botiga 
A partir del 23 d’abril, totes les peces de roba a meitat de preu amb motiu del canvi de 
xandall de cara al curs vinent. Podeu comprar-les a l’oficina de l’AMPA de dilluns a dijous 
de 9 a 10 h. 
 

Comissió verda i salut 
Xerrada per a pares i mares: “El tabac o jo” 
Dijous 25 d’abril a les 16.45 h 
(possibilitat de fer ús del servei de Bona tarda per 2€/alumne) 
 

Comissió comunicació 
No rebeu les comunicacions que l’AMPA us envia per correu electrònic? Reviseu les vos-
tres opcions de Correu brossa! És possible que els nostres mails estiguin allà.  
En cas que hagueu canviat d’adreça electrònica, envieu-nos un correu a  
ampa25desetembre@gmail.com indicant-nos el nom, cognoms i curs del vostre fill o filla.                           
 

Molt bones vacances i inici del proper trimestre! 

  

 
 

 
 
Teatre “La Sala” “Adéu, Peter Pan” 

 

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, his-
tòries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les 

tardes jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria 
de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores viurà les aventures en primera per-
sona. Els pirates, la Campaneta, els indis formaran part de la seva realitat.  
Diumenge 7 a les 12h. Preu 6€ 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle cinema infantil:   

Los increïbles 2, dilluns 15 a les 18h. 

 

 

 

 

Hora del conte per a nens de 4 a 8 anys. Dimecres 10 a les 18h. 
Hora del conte en anglès per a  infants de 1 a 7 anys. Dissabte 27 a les 11h. 
Hora del conte del dia internacional de conscienciació sobre l´autisme. Dijous 4 a les 18h. 
 
Storytime in English: Brave, dissabte 6 a les 11h. 
Arts&Crafts: Saint George´s day, dissabte 13 a les 11h. 
 
Trastlab: Creem una càmera estenopeica dissabte 6 i 13 a les 11h. 
 

Nascuts per llegir, La Mati i el mar,  dissabte 13 a les 11h. 
 

ATENEU 
Cohets a l´aire, per a infants de 6 a 11 anys. Dissabte 6 a les 11:30h. Cal inscripció prèvia. 
Espectacle: El mico i la tortuga. Dissabte 13 a les 12h. Cal inscripció prèvia. 
 
CASTELL. 
Espectacle de màgia, per a infants de 3 a 12 anys. Diumenge 7 a  les 12h. 

   Rubí a l´abril 
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