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AFRUCAT TOTA L’ESCOLA  
Dimecres 8: Albercoc, nespra, nectarina 

 
 
Curs P4 Dia 10 Camins i Corriols (pedagogia de l´espectacle) a les 10h a La Sala. 
  
Curs P5 Dia 7 Gingerbread man a les 1 0h a l´aula de psico.   
 Dia 15 “Petits Prínceps” a les 10h a Sabadell. 
 
Curs 1r Torrent dels Alous al matí.  Dia 2  grup B,  dia 7 grup C i dia 9 grup A.  
 Visita a la Font del Ferro al matí. Dia 7  grup B, dia 21 grup A i dia 28 grup C. 
  

Curs 2n Estany dels Alous al matí.  Dia 1 4 grup B,  dia 1 7 grup A i dia 21  grup C 
 Dia 22 Teatre de Sant Andreu: Nora i el Jazz al matí.           
 
Curs 3r Dia 8,  9 i 1 0 Colònies Can Bajona (Clariana del Cardener) 
 Dia 14 Rubimpíades a Can Rosés, tot el dia. 
 Dia 21 Espectacle en anglès al gimnàs: ”Inspector Bouchon: Time traveler” 
 Dia 28 Visita el Cim de les Àligues, tot el dia. 
 

Curs 4t Dia 3  Sis nens/es de 4tC Visiten Ràdio Rubí per participar en el programa 
 d’Aventura de la vida  
 Dia 8, 9 i 10 Colònies Can Bajona (Clariana del Cardener) 
 Dia 11  Visita La Sala: “El Blues”, al matí. 
 Dia 17 Sis nens/es de 4tB Visiten Ràdio Rubí per participar en el programa 
 d’Aventura de la vida 
 Dia 21 Espectacle en anglès al gimnàs: ”Inspector Bouchon: Time traveler” 
 Dia 30 Visita el museu del Ferrocarril de Vilanova, tot el dia. 
 Dia 31 Sis nens/es de 4tA Visiten Ràdio Rubí per participar en el programa 
 d’Aventura de la vida 

Curs 5è Dia 8,  9 i 1 0 Colònies Can Bajona (Clariana del Cardener). 
 Dia 21 Espectacle en anglès al gimnàs: ”Inspector Bouchon: Time traveler” 
 Dia 31 Sortida Coneguem els Nostres Parcs: Fontmartina (Montseny) 
 
Curs 6è Dia 6, 7 i 8 Proves de Competències Bàsiques. 
 Dia 14 2a dosis de vacunes. Important, dur el carnet de vacunes. 
 Dia 21 Espectacle en anglès al gimnàs: ”Inspector Bouchon: Time traveler” 
 Dia 22 i 23 Xerrada sobre les xarxes socials a càrrec del Mossos d´Esquadra. 
 Dia 31 Sortida Coneguem els Nostres Parcs: Fontmartina (Montseny) 
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 Notícies del 25 
 
 

RECORDEU que el dimecres dia 1  de maig és festiu. 
 
PROVES DE COMPETÈNCIES ALS ALUMNES DE 6è 
Els dies 7, 8 i 9 de maig els alumnes de 6è curs tindran les 
proves de competència que fa la Generalitat, per comprovar el nivell que han assolit.  
Dimarts 7:  llengua catalana i llengua estrangera.  
Dimecres 8:  àrea de coneixement del medi natural.  
Dijous 9:  matemàtiques i llengua castellana.  
 
És important l’assistència a l’escola els dies de les proves, així com anar a dormir d’hora el 
dia abans per poder rendir al màxim. Al final de curs es lliuraran els resultats juntament 
amb l’informe del 3r trimestre 
 
AJUTS MENJADOR CURS 19-20 
Del 29 d´abril al 3 de maig s´obre el període de sol·licituds d´ajuts de menjador pel curs 
vinent. Aquelles famílies que ho necessitin cal que facin la sol·licitud i la lliurin a l´Oficina 
d´Atenció a la Ciutadania de l´Ajuntament, C/ Narcís Menard 13-17, dilluns a dijous de 
8.30 a 14h i de 16 a 18.30h i divendres de 8.30 a 14h. 
 

Del 13 al 17 de maig: Setmana del Projecte transversal. 
El 13 de maig SORTIDA AL TORRENT (Tota l’escola): “LA TERRA ÉS CASA NOSTRA” i el 
17 de maig Jornada de cloenda del projecte. 
 

Taller: Apa quin Àpat! 28 de maig i 4 de juny a les 16:45h 
 
MENJADOR 
Durant el tercer trimestre l'espai de menjador comptarà amb actuacions musicals, espec-
tacles i relats que oferiran tant els infants com els monitors de lleure. Aquesta activitat, 
que s'emmarca dins el projecte educatiu Bo, Sa i Sostenible, serà puntuable per aconse-
guir l'estrella del Bo. 
Això ens permetrà avançar cap a un menjador més confortable, divertit i acollidor. Comen-
çarem amb una actuació musical que hem preparat els monitors per oferir-la mentre els 
infants dinen. I convidarem els infants que vulguin participar en aquesta activitat que pre-
parin la seva actuació durant el dies que ens queda de curs. Cadascú podrà proposar què 
vol: cantar, tocar algun instrument, ballar, explicar un conte o qualsevol idea per oferir un 
petit espectacle als seus companys. 

 

AMPA INFORMA 
Comissió verda i salut 

7 de maig a les 17 h: Rebaixa't factura! Taller sobre estalvi energètic 
29 de maig, últim Afrucat del curs! Cirera, préssec i paraguaià 

28 de maig, Apa, quin àpat! Xerrada per famílies a càrrec d’Afrucat 
Casals d’estiu 

15 de maig de 15.15 a 16.15 h • Reunió informativa 
Assemblea General 

31 de maig a les 16.45 h 

  

 
 

 
 
Teatre “La Sala” “Mare, Terra” 

 
El Bernat té cinc anys i una pila de preguntes: “D’on van sortir la lluna, 
el sol, les estrelles i el planeta Terra?”; “Com és que tots els dinosau-

res es van morir?”, “Abans de ser a la panxa de la mare, on era, jo?”. 
Una nit, quan s’acaba d’adormir, uns personatges molt estranys entren a la seva habitació, 
hi construeixen una carpa de circ i es preparen per explicar-li l’origen de la vida al planeta 
Terra, des de la gran explosió del Big Bang fins a l’aparició de l’ésser humà. 
Diumenge 12 a les 12h. Preu 6€ 
 
 
Biblioteca “Mestre Martí Tauler” 

Cicle cinema infantil:   

Flash Lego, dilluns 13 a les 18h 

 

 

 

 

Hora del conte per a nens de 1 a 4 anys. Dimarts 14 a les 18.15h. 
Hora del conte per a nens de 4 a 8 anys. Dimecres 8 a les 18h. 
 
Storytime: Mulan, dissabte 4 a les 11h. 
Storytime per infants d´1 a 7 anys:  dissabte 25 a les 11h. 
 

Nascuts per llegir, dissabte 11 a les 11h. 

   Rubí al maig 

  
MOSTRA DE DANSA A LA SALA 
Com cada curs els nens i nenes de P3 a  4rt faran una petita mostra de dansa  a La Sala  
 els dies 30 i 31 de maig.  
 Aquesta activitat l´organitza l´Esbart Dansaire de Rubí en conveni amb l´Ajuntament.  
 Podrem gaudir del que han après durant el curs!! 
 
 Dia 30  de maig, tarda   Dia 31 de maig, matí i tarda  

15:15h-16:30h 3rA, 2nC, 3rB, 
3rC, 2n B. 

9:30h-10:30h P3A, P4A, P4B, 
P5B, 2n A, 4t C 

10:45h-11:45h P3B, P4C, P5A, 
P5C, 4tB 

15:15h-16:30h P3C, 1r A, 1rB, 1rC, 
4tA  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1OXf2_XhAhWByYUKHT0OCD4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frosamariacurto.com%2Ftag%2Fdibuixos%2Fpage%2F36%2F&psig=AOvVaw3de0RRAGbdkpdyTcuxRaGG&ust=1556641508461831
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1OXf2_XhAhWByYUKHT0OCD4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frosamariacurto.com%2Ftag%2Fdibuixos%2Fpage%2F36%2F&psig=AOvVaw3de0RRAGbdkpdyTcuxRaGG&ust=1556641508461831
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjixd_Q0vXhAhWSxoUKHV1oDIgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Frepelis.live%2F02%2Flego-dc-comics-super-heroes-the-flash-online-2v39%2F&psig=AOvVaw0lR2UmAmR_AEF7dB09T4lZ&

