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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

Benvolguts pares i mares, volem comunicar-vos que el nostre centre ha 

passat a formar part del programa Escola Nova 21. Encetem així un 

camí cap a l’actualització del propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenen-

tatge, l’avaluació i l’organització de cada centre, i ho farem juntament amb 

moltes altres escoles per tal d’impulsar aquesta onada de canvi a tot el siste-

ma. 

Finalment som un total de 481 centres els que formem part del programa. 

Ha estat gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona, extensiu a tots 

els ens locals, que la xifra de centres participants és molt més alta del que 

inicialment s’havia previst. Aquest acord farà possible la creació de xarxes 

territorials compostes per un màxim de 10 escoles cadascuna, que en seran 

les veritables protagonistes. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per 

compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi. La participació 

al programa, doncs, es vehicularà a través del protagonisme a la xarxa del 

nostre entorn.  

Ha estat la voluntat dels equips i famílies dels centres que hem sol·licitat for-

mar part d’Escola Nova 21 el que ha contribuït decisivament a mobilitzar 

el suport dels ens locals i ha fet possible que tota escola amb voluntat de 

canviar tingui l’oportunitat de començar a fer-ho. Entre tots estem bastint la 

iniciativa col·laborativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a 

Catalunya i que haurà d’incidir en més d’un 16% dels centres amb educació 

obligatòria.    

Tenim molta feina i un gran repte al davant: l’articulació del moviment que 

possibiliti un sistema educatiu avançat per a tothom. I tots els qui en formem 

part, i molts més, en serem protagonistes. Tenim el convenciment que aquest 

treball conjunt donarà molts fruits. 

Resultats magnífics als examens de Cambridge dels nostres alumnes 

L’any passat, i per primera vegada a la nostra escola, vàrem 

iniciar la convocatòria dels exàmens de la Universitat de 

Cambridge en llengua anglesa. En concret es van presentar 

16 alumnes, 8 al KET i 8 al PET. Considerem que en gene-

ral els resultats han estat força satisfactoris. Un 81,75% dels 

candidats van superar els exàmens amb èxit, dels quals un 

15% obtingueren la qualificació amb “Merit” i un 7.7% amb 

“Distinction”. Felicitem els alumnes que es van presentar a 

les proves i encoratgem 

als que encara no ho han 

fet a “summar-se” a la 

convocatòria d’enguany. 
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anys, els nostres alumnes 
participen en projectes soli-
daris per tal de potenciar-los-
hi encara més la solidaritat, 
el respecte i l’ajuda als altres 
de forma voluntària i desinte-
ressadament. L’experiència 
dels últims cursos és del tot 
positiva.   

Visita dels alumnes de 4t 
d’ESO a l’Arxiu Comarcal 
de la Noguera: Alumnes 
de 4t d’ESO de la nostra es-
cola van visitar l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera per tal 
de veure de primera mà in 
situ com funciona aquest ens 
comarcal i quin tipus d’infor-
mació s’hi pot cercar en el 
mateix. Cal comentar que 
alumnes de les diferents eta-
pes de l’escola, fan visites 
guiades als ens municipals i 
comarcals per tal de conei-

Inici de les activitats ex-
traescolars: Aquest mes 

d’octubre, ja tornem a la nor-
malitat de cada curs i s’inici-
en aquelles activitats d’escola 
que es realitzen fora de l’ho-
rari lectiu. Així doncs, desta-
quem que enguany hem co-
mençat les activitats extraes-
colars amb quatre novetats 
respecte els cursos anteriors. 
Aquest curs, a més de fer les 
tradicionals activitats de fut-
bol, bàsquet, informe-
ca...inaugurem les activitats 
de patinatge, escacs, iniciació 
a la robòtica i aikido, l’únic 
art marcial reconegut de la 
Pau. També cal ressaltar que 
els propers dies iniciarem les 
activitats del Mou-te i també 
la catequesis. 

Visita dels alumnes d’ESO 
al Banc d’aliments: Alum-
nes d’ESO de la nostra escola 
van fer una visita al projecte 
AGAPE, el banc d’aliments de 
Balaguer que agrupa Creu 
Roja, Càritas i el Consell Co-
marcal. Ja des de fa uns 

xe’ls millor i saber quin tipus 
d’activitat i duent a terme en 
cadascun d’ells. 

 

Nou recurs per l’assigna-
tura d’anglès pels de pri-
mària: El Departament 
d’anglès de primària ha inici-
at una nova web per tal de 
que els nostres alumnes pu-
guin trobar diversos recursos 
pedagògics per potenciar les 
tasques realitzades a l’aula. 
Tal i com podeu veure en la 
imatge posterior, dins la web  
de la nostra escola, heu d’ac-
cedir a l’apartat d’Educació 
Primària i allí hi trobareu 
l’enllaç directe als recursos 
ENGLISH. No dubteu en en-
trar-hi, de ben segur us serà 
una bona eina per als vostres 
fills i filles.   
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Pàg. 2 “Qui busca amics sense defectes, es queda sense amics “ 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, aquells de vosaltres que no heu facilitat la vostra 
adreça de correu electrònic a l’escola, passeu per la porteria i digueu-li al 
Dani. Així aconseguirem que la comunicació escola-casa sigui el més 
ràpida possible. I vosaltres estareu informats en tot moment de les dife-
rents circulars que us vulguem fer arribar desde l’escola.   Gràcies. 

Benvolgudes famílies us informem que ja disposem d’un nou article de 
l’equipació esportiva de l’escola. Donada la gran demanda per força pares i 
mares de les diferents escoles, ens han arribat les camisetes de màniga llar-
ga. Ja podeu passar per la porteria de l’escola i comprar-la tots aquells de 
vosaltres que creieu que us será útil pels propers mesos de fred. 


