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Curs P3 Dia 6 Sortida a la platja.  
 

Curs P4 Dia  5 Sortida a  la platja. 
  

Curs P5 Dia 4 Sortida a la platja.  
 

Curs 1r Dia 3 Sortida al CRAM.  Prat de Llobregat.  
 

Curs 2n Dia 4 Sortida al CRARC.  Masquefa.     
 

Curs 3r Dia 4  Realitzarà  a l’escola un taller de ciències en anglès: “Night and day”. 

 After school de Keysight Technologies. 
 Taller a l’aula: “ Ara sí que sé”. A càrrec de Xusa Serra 

 Grup A el dia 14, grup B el dia 17 i grup C el dia 18. 

 Dia 20 Gimcana fi de curs. 
 

Curs 4t Dia 7  Sis nens/es de 4tB Visiten Ràdio Rubí per participar en el programa 
 d’Aventura de la vida. 
 Dia 20 Gimcana fi de curs. 
 

Curs 5è Dia 4   Representació d´alumnes 5è. Inauguració del Prjecte Apadrinem 
 (Auditori Castell). Matí.   
 
Curs 6è Dia 13 English day 6è i primària.  

 Dia 20 Musical de 6è a les 19h. al  Teatre Municipal la Sala de Rubí. 

 Dia 21 Sortida a la platja. Matí. Tornada a l´escola 14h aprox.  
 Cal portar dinar.  

      Fins al curs vinent 
       Bones vacances 

 www.facebook.com/Escola25deSetembre   
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Notícies del 25 
 
 

Enquestes de satisfacció: En breu,  farem arribar per correu electrònic l´enquesta de 
satisfacció d´aquest curs. Tindreu temps per respondre fins el 14 de juny. Us agraïm per 
endavant l´amabilitat de respondre l´enquesta ja que la vostra opinió ens ajuda a millorar. 
 
Dijous 30 de maig finalitza el SEP per tots els grups. 
 
Període de matriculació dels alumnes admesos pel curs 19-20  
Del 20 al 26  de juny de dilluns a divendres de 8.15 a 13h.  
Reunió amb les famílies dels futurs alumnes de P3, que inicien la seva escolarització el 
proper curs 2019-20.Dilluns 9 de setembre a les 1 5. 30h  
 

Reunió de famílies delegades serà el dimarts 4 de juny a les 15.15h. 
 

“APA QUIN ÀPAT” 
Taller sobre alimentació saludable en la infància per a famílies i personal de l’escola a 

càrrec d’´Afrucat. Aprendrem a millorar els hàbits alimentaris dels nostres infants incre-

mentant i consolidant el consum de fruites i làctics. Amb showcooking inclòs! 
Dimarts 4 de juny a les 17h. 
 

Reunió amb les famílies de P5 per acompanyar el pas a primària.  Dimecres 1 2 de juny 
a les 15:15h 
 

Cantata de Cant Coral: Dimecres 12 els petits, “Un món de colors” a La Sala a les 18.30h 
   Dijous 13 els grans, “Viure és ara” a La Sala a les 19h 
 
Sopar de comiat alumnes de 6è: El divendres 21  a les 20. 30h les famílies amb fills de 
6è curs es reuneixen per sopar tots junts. Us desitgem que gaudiu molt, compartint els úl-

tims moments i records del pas dels vostres fills per l'escola. Molta sort a tot@s!!! 
 

 
Horari intensiu escola: de 9 a 13h del dimarts 11 al 21 de juny, ambdós inclosos. 

El Servei de Bon Dia serà l´habitual i per a totes aquelles famílies que necessitin servei de 

Bona Tarda, de 15.30 a 17h. Us podeu adreçar a: bondia25desetembre@gmail.com el més 
aviat possible per tal que la comissió pugui dotar-lo de més monitors i monitores en cas que 

augmenti molt l’assistència. 
 
Horari intensiu menjador: de 13 a 15h. del dimarts 11 al 21 de juny. La recollida dels in-

fants es farà de 15h a 15:30h des de la porta d' infantil. 
 

English Day: El proper dijous 13 de juny (matí) els nens/es de Primària celebraran un 

any més l’English Day. L’alumnat de 6è serà l’encarregat de tutoritzar la resta de grups-

classes de Primària. Es realitzaran diversos jocs amb els nens/es. 
 

Recordeu! el dia 1 0 de juny és festiu.  
 

Últim dia de classe: 21 de juny. 
 
Lliurament dels informes del 3r Trimestre: Dijous 20 de juny 

 
 
 
 

 

Festa Major 2019 
Del 27 al 30 de juny 

   Rubí al juny 

Festassa conjunta! 
El 14 de juny, ho celebrem tot! 

Teniu fins el 7 de juny per comprar els tiquets a l’oficina de l’AMPA. 
No us la perdeu! Serà memorable! 

Es busquen talents amagats! 
T’agradaria formar part del grup de música que amenitzarà el sopar o 
punxar els temes què ens faràn ballar? Omple el formulari 
https://forms.gle/KFeXYmxLGKWztTHx8 i deixa‘ns bocabadats! 

Casal d’estiu: 3, 2, 1… acció! 

Les 5 cares del cinema 
Un casal d’estiu amb el cinema com a fil conductor i farcit d’activi-

tats lúdiques on, acompanyats de diferents professionals del cinema, 
podran descobrir tot allò que engloba una pel·lícula. 

Cada setmana se centrarà en un aspecte del cinema concret i tindrà 

les activitats i sortides relacionades amb aquest: decorats, vestuari, 
maquillatge, efectes especials... 

El contingut i metodologia de les activitats, tallers i espectacles s’a-
daptarà a les diferents per a que tothom s'ho passi de pel·lícula! 

ESPAI AMPA 

 

Extraescolars 2019-2020 
Inscripcions del 3 al 14 de juny. Consulteu l’oferta d’activitats 

extraescolars per l’any vinent a l’apartat de l’AMPA del web de 
l’escola. 

Els Casals Infantils Diaris oferiran els Casals Vacacionals al juny i al setembre amb 
diferents horaris i combinacions. Pels dies 25, 26, 27 i 28 de juny, la inscripció serà del 3 al 
11 de juny. Pels dies 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de setembre la inscripció serà del 3 de juny al 16 
d´agost. Les inscripcions es faran a les oficines de C/ Narcís Menard 13-17 de dilluns a 
dijous de 8.30 a 14h i de 16 a 18.30h, divendres de 8.30 a 14h, i a la Rambleta de Joan Miró 
s/n, de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. Places atorgades per ordre d´arribada. 

http://uar.es/blog/2016/10/02/cursa-de-fons-a-sant-muc-2016/
https://forms.gle/KFeXYmxLGKWztTHx8
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKjcHttcLiAhXjx4UKHTWkAq4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nuestrasfiestas.com%2Fbarcelona%2Ffiestas-en-rub%25C3%25AD%2F&psig=AOvVaw3P-to2HWGNIFc5CBhBBvzF&ust=1559277017496525

