
 

Data Esdeveniment 

4 Fi del 1r trimestre 

8 FESTIU 

9 
Inici del 2n tri-

mestre 

12 i 13 
Actes per la Mara-

tó de TV3 

18 

Hora del conte 

per la Llar d’In-

fants 

21 

Hora del conte 

per Ed. Infantil i 

el CI de primària 

21 
Tarda: Xocolatada 

per tota l’escola 

22 

Caga Tió a l’esco-

la de la Llar d’In-

fants, Ed. Infantil 

i CI de primària 

22 
Festival de la Soli-

daritat 2€ 

23 a 7 

inclosos 

Festes nadalen-

ques 

24 
Missa del pollet a 

les 18 h. 

25 NADAL 

27 

Vine a donar la 

carta als Patges 

Reials a l’escola. 

De les 17 a les   

19 h. de la tarda 

F U L L  I N F O R M A T I U  D E S E M B R E  2 0 1 5  10– 12 - 2015 
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  E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

CASAL DE NADAL 2015 
Un any més, l’Escola Pia de Balaguer ofereix la possibilitat de portar els vostres fills i 
filles al Casal de Nadal que s’organitza des del mateix centre aquells dies laborables de 
les festes nadalenques. Així doncs, enguany els dies que hi haurà el Casal de Nadal són 
el  23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre del 2015, i el 4, 5 i 7 de Gener del 2016. El 
mateix va destinat a alumnes des de P3 fins a quart de primària. També es bo que sa-
pigueu, que el casal està obert tan als alumnes de l’escola com als de fora d’ella. Com 
en els anys anteriors, durant el casal s’alternaran activitats lúdiques, culturals, tallers de 
manualitats, i esportives a dins de l’escola, alhora que també s’anirà quatre dies al Parc 
de Nadal a Reis que l’Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar de nou als pavellons 
de l’antiga Inpacsa. L’horari del casal serà de 9 h. a 13 h. sense servei de menjador i 
de 9 h. a 15 h. amb servei de menjador. El preu de tots els dies de Casal és de 75 eu-
ros, i de 135 euros amb servei de menjador. Els dies esporàdics costen 12 euros/dia i 
20 euros/dia/amb menjador. 

EL RACÓ DE L’AMPA 
Recull d’activitats que organitza l’AMPA , juntament amb l’escola , aquest mes de desem-

bre: 

Data Activitat 

28 de novembre Muntatge del pessebre de nadal a la porteria de l'es-
cola. 

 28 de novem-

bre, 12 i 13 de 

desembre 

Paradetes solidàries per la Marató de TV3, amb la 
venta de perfums i ambientadors a 2 €, així com aná-
lisis de glucosa i controls de pes per 3 €. Venta també 
dels buffs de l’escola a 3 €. 

18 de desembre Hora del conte pels alumnes de la nostra Llar d’In-
fants ( P1 i P2 ) 

21 de desembre Hora del conte pels alumnes d’Educació Infantil i C. I. de la 
Primària. I xocolatada per a tota l’escola per la tarda. 

22 de desembre Caga Tió dels alumnes de la Llar d’Infants, Ed. Infan-
til i CI de Primària. 

24 de desembre Missa del Pollet a l’escola a les 18 hores de la tarda. 

JA SOM ESCOLA VERDA !! 
El curs 2013/2014, l’Escola Pia de Balaguer va apostar per a que l’Escola formés part de la 
xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya. I així ha estat, el passat dissabte 28 de novembre, 

a l’auditori de Caixaforum a Barcelona, es van fer l’atorgament de les plaques i diplomes 
que acreditaven les noves Escoles Verdes que s’integraven dins de la xarxa d’Escoles per 

la Sostenibilitat de Catalunya. D’aquesta mane-

ra l’Escola Pia de Balaguer, ja forma part d’a-
questa unió d’Escoles Verdes.  I que fem a ni-
vell d’Escola al respecte? Doncs sobre tot, edu-
car en les 3 R: reduir, reciclar i reutilitzar. De 

tot el projecte que l’Escola Pia de Balaguer té 
per dur endavant com a Escola Verda, hem co-
mençat per educar els alumnes en la necessitat 

d’estalvi d’energia. A més es va començar en 
fer un hort escolar, el qual cuiden (planten i 
reguen) els alumnes de primària. Igualment es 

recicla, sobre tot el paper a totes les aules i la matèria orgànica a infantil. Així doncs, ens 
hem de sentir contents i satisfets d’haver obtingut aquest distintiu, ja que indica un grau 
més de qualitat educativa dins de la nostra Escola.  



 

Recull d’activitats 
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vembre, vam participar de nou 

en una de les activitats més des-

tacades a nivell escolar per les 

Festes del Sant Crist de Bala-

guer, a l’Ofrena Floral. Els nos-

tres alumnes donaven així el tret 

de sortida a la Festa Major. 

Sant Josep de Calassanç: El 

passat divendres dia 27 de no-

vembre, els nostres alumnes 

van celebrar amb diferents acti-

Xerrades a la ESO: Durant 

aquest primer trimestre, els nos-

tres alumnes de la ESO han re-

but una sèrie de xerrades infor-

matives referents a diversos te-

mes com per exemple la de la 

Marató de TV3, entre d’altres. 

Recollida de roba usada: L’es-

cola vol agrair a tots aquells de 

vosaltres que vàreu fer possible 

recollir tantes bosses de roba i 

calçat usat per a entregar-ho a 

la Fundació GLORR. Vegeu de 

nou la quantitat recollida. 

Ofrena floral al St Crist: El 

passat divendres dia 6 de no-

vitats i pa amb xocolata inclòs la 

festivitat del patró de l’Escola 

Pia, Sant Josep de Calassanç. La 

jornada va iniciar-se amb una 

celebració de Pastoral pels alum-

nes de la ESO, per tot seguit 

anar tots cap a Les Franqueses 

per a viure una jornada de con-

vivència meravellosa, plena de 

jocs i experiències. Per la tarda, 

els d’Infantil i Primària van parti-

cipar en la celebració de Pasto-

ral, per seguir la jornada amb 

més jocs i pelis a les aules. 

Cantata : La cantata que va 

organitzar  de nou l’Olga Orduna 

per Santa Cecília a l’escola, va 

ser tot un èxit, i a la mateixa hi 

van assistir més de dues-centes 

persones. Moltes felicitats! 
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Pàg. 2 “Per Nadal, adorneu les vostres llars amb uns grans somriures i petons”  

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Us recordem que les festes nadalenques són del 24 de desembre fins al 7 de gener, 
ambdós inclosos. I els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO hauran de tornar a escola el 
divendres dia 8 de gener. 

Pels alumnes de la Llar d’Infants, P1 i P2, us recordem que l’escola romandrà ober-
ta els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre, i també el 4, 5 i 7 de gener en horari 
intensiu de 8 a 15 h.  

 NADAL DEL POBRE 2015:  Tothom qui vulgui participar en aquesta acti-

vitat solidària, ja podeu portar les vostres bosses amb menjar abans 

del divendres dia 18 de desembre del 2015 a la porteria de l’escola. 


