
 

Data Esdeveniment 

 SETEMBRE 

1 
Inici de curs de 

Llar d’Infants 

12 

Inici de curs 

d’Educació In-

fantil i Primària 

12 

Inici de curs 

d’Educació Se-

cundària 

25 

Reunió de pares 

de Llar d’Infan-

ts i Educació 

Infantil a les 21 

h.  

28 

Arribada de la 

nova auxiliar de 

conversa, la 

Pamela Miller 

30 

Reunió de pares 

d’Educació Pri-

mària a les 21 h. 

Del 18 

al 26 

Inscripció a les 

activitats extra-

escolars 

 OCTUBRE 

2 

Reunió de pares 

d’Educació Se-

cundària a les 

21 hores del 

vespre 
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Benvinguts de nou !!!! 
SETEMBRE 2013 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

HE SOMNIAT... 

Jo he somniat que els homes, un dia, s'aixecaran i comprendran d'una vegada que 

han estat fets per a viure junts com a germans. Jo he somiat aquest matí, que un 

dia, cada negre d'aquest país, cada home de color, de qualsevol lloc del món, serà 

jutjat per la seva vàlua personal, i no pel color de la seva pell, i que tots els homes 

respectaran la dignitat de la persona humana. Jo he somiat també que un dia, els 

ventres buits es podran omplir; que la fraternitat serà quelcom més que uns mots 

al final d'una pregària; que serà el tema principal de l'ordre del dia dels gover-

nants. Jo he somiat avui que en totes les altes esferes de l'Estat i en tots els munici-

pis, hi entraran els ciutadans elegits que ens faran justícia, estimaran la pietat i 

caminaran pels camins de llur Déu. Jo he somiat encara que un dia la justícia bro-

llarà com l'aigua i l'honradesa, com el gran torrent. Jo he somiat també que un dia 

no hi haurà més guerres; que els homes, de les espases en faran relles, i de les llan-

ces falç; que les nacions no s'aixecaran més l'una contra l'altra.... 

M. Luther King 

Us desitjo un Bon Curs 2013-2014 per a tothom !!!!   

                                                                                                     
  Josep Muntada i MInguell  

 

 

 

 

Reformes realitzades a l’escola durant els mesos d’estiu 

Durant els mesos d’estiu, l’escola 
ha sofert tot un seguit de millores 
pensades per a que els nostres 
alumnes, puguin estar envoltats 
d’un ambient el més adequat pos-
sible, a més de seguir amb la políti-
ca duta a terme els darrers anys de 

continuar millorant l’edifici i els seus diferents equipaments per tal de mantindre l’escola en el 
millor dels estats posibles. En aquest sentit cal ressaltar que enguany s’han pintat les aules-
classe de la Llar d’Infants i de P3, així com el vestíbul i el passadís d’educació infantil, i la porte-
ria de l’escola. També ha sofert algun que altre canvi la Biblioteca, tal i com podeu veure a la 

imatge de la dreta, la qual es-
trena estanteries. L’aula de 
tecnologia, ademés de pintar-
la, hi hem instal·lat una pissarra 
digital. I també cal ressaltar les 
dues pantalles de TV que s’han 
instal·lat a P1 i P2 . 



 

Recull d’activitats 
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visitar novament el Parc de 
Bombers de la ciutat, així 
com també van realitzar un 
taller de fanalets per Sant 
Jaume al carrer d’Avall. Tots 
ells mostraven entusiasmats 
els fanalets tant originals i 
divertits que havia dissenyat 

cadascun dels nostres alum-
nes. Però sense cap tipus de 
dubte, una de les activitats 
que més els agradava de re-
alitzar eren els jocs d’aigua al 
pati de l’escola, els quals 
eren molt refrescants!! 

Casal d’estiu 2013: Durant 
tot l’estiu, prop d’una qua-

rentena de nens han pogut 
gaudir i disfrutar de les di-
verses activitats que un any 
més van realitzar-se durant 
el tradicional Casal d’Estiu de 
l’Escola Pia de Balaguer. Així 
doncs, els nens i nenes ins-
crits al mateix, van poder 
compaginar activitats que es 
realitzaven dins de l’escola 

com també a fora de la ma-
teixa, i sempre sota l’atenta 
mirada de les monitores del 
mateix, la Raquel Torres, l’-
Elisa Ferrer, la Laura Gregori 
i la Bibiana Clotet. Enguany, 
els alumnes del Casal van 

Els més petits de la casa, 
els més treballadors: Els 
alumnes de Llar d’infants, 
van ser el últims de la casa 
en acomiadar el passat curs 
escolar 2012-2013, ja que 

van venir a l’escola fins el 31 
de juliol. Cal ressaltar però, 
que les professores de la 
nostra Llar els van preparar 
diverses activitats i jocs d’a-
aigua per tal de fer més su-
portable la calor de l’estiu. 

Inici de curs: Primer dia de 
curs, moment en el qual els 
vostres fills/es es retroben 
amb els amics i comencen 
novament a familiaritzar-se 
amb l’escola, amb il·lusions 
renovades i amb moltes ga-
nes d’aprendre. Benvinguts!!
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Pàgina 2 """"Després que el vaixell s’ha enfonsat, tot el món diu que sabia com s’haguera pogut salvar"  ( Proverbi italià)    

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us informem que a sota de l’escala del vestíbul principal hi ha 
una capsa amb roba perduda del curs passat, que hi estarà fins a finals de setem-
bre. Tots aquells que heu trobat a faltar alguna peça de roba podeu venir a mirar-ho 
si hi és. A principis del mes d’octubre, tota la roba que hi quedi, la farem arribar a 
Càritas de l’Urgell. 

Us informem que els preus del menjador escolar per aquest curs 2013-2014 
de P3 fins a 4t d’ESO serà pels alumnes fixos 132’50 € /mes, menys els mesos 
de setembre, desembre i juny que serà de 109’50 €/m es.                   
Per altra part els alumnes que es quedin de forma es poràdica al menjador, el 
preu serà de 8’50 €/dia. 

Les activitats extraescolars de l’escola començaran  la setmana del dilluns dia 30 de setembre. L’activ itat del Mou-te 
s’iniciarà el divendres 11 d’octubre i la catequesi s el dimecres dia 9 d’octubre . 


