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Inici de Campanya a                  

Santa Maria de Les franqueses 

NOVEMBRE 2013 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

El passat dilluns 28 d'octubre tota l'escola, a excepció dels alumnes de la Llar 

d’Infants, es va desplaçar al monestir de Santa Maria de les Franqueses per cele-

brar un inici de campanya diferent. L'acte va tenir lloc a l'interior del Monestir. 

Amb ambientació medieval un  grup d'alumnes van prometre davant d'un cor 

gegant, que enguany és el símbol de la campanya, estimació a l'escola, la família, 

el país, els altres i la natura, sota el lema "Estima per viure viu per estimar". I fi-

nalment ens vam acomiadar escoltant la cançó "l'Aire és ple d'amor" , cançó que 

ens acompanyarà al llarg de tot el curs escolar en les diferents celebracions de 

pastoral que anem realitzant. Cal ressaltar que part de la celebració va ser enregis-

trada per un equip de TV3 que estava realitzant un situ un petit reportatge en-

vers les obres de millora que ha sofert  recentment el Monestir i el seu entorn. 

L’Escola Pia de Balaguer rep el  

Premi Integra XXI 

   Ofrena floral 2013 

Benvolgudes famílies, un any més els nostres alum-

nes d’Educació Infantil i Primària participaran a 

l’ofrena floral al Sant Crist de Balaguer la qual 

tindrà lloc el proper divendres 8 de novembre en 

motiu de la Festa Major. Així doncs cal recordar que:  

• Els alumnes de P3, P4 i P5 hauran d’anar acom-

panyats en tot moment per un adult. I podrán 

sortir desde l’escola amb la tutora a les 9 del matí, o 

bé podrán anar directament a 2/4 de 10 del matí a 

la plaça dels Comtes d’Urgell ( plaça del Museu ), 

des d’on s’iniciarà l’ascens al santuari amb les altres 

escoles de la ciutat. Els que no vagin acompanyats 

d’un adult, es quedaran a l’escola.   

• Els alumnes de primària sortiran a les 9 del matí 

des de l’escola amb els respectius tutors, i tornaran 

a les 13.00h com és habitual. 

És recomanable que els nens vagin vestits de 
catalanets i catalanetes, i portin un ramet de 
flors. 

L'Associació Síndrome de Down-
Lleida reconeix la tasca de suport de l'Escola 

Pia de Balaguer en la inserció sociolaboral 

de les persones amb discapacitat inte-

l·lectual. Per això, li otorga el premi en la 

8ena edició del mateix. L'acte de celebració i 

lliurament serà el proper divendres  dia 15 

de novembre a la Fonda del Nastassi. 

Atenció! 
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Per la seva part, els de 3r i 4t 
de primària van realitzar una 
apassionant visita al Zoo de 
Barcelona el passat divendres 
dia 18 d’octubre. 

El SEM visita un any més 
l’escola:  Un curs més, el 
personal del SEM del CAP de 

Balaguer va visitar-nos per 
tal d’explicar als alumnes d’I-
nfantil com és el dia a dia 
d’una ambulància, com s’ha 
d’atendre a un malalt fins al 

Excursions de cicle inicial i 
mitjà de la primària: El 
passat mes d’octubre els 
nostres alumnes del cicle ini-
cial i mitjà de la primària van 
realitzar la primera de les 

excursions que faran al llarg 
d’aquest curs escolar. Així 
doncs, els alumnes de primer 
i segon de primària van anar 
el passat divendres 25 d’oct-
ubre a Mollerussa per tal de 
visitar l’”Espai cultural dels 
Canals d’Urgell”. Durant la 
mateixa els nostres alumnes 
van poder prendre conscièn-
cia de la importància de l’ai-

gua per a un bon desenvolu-
pament de tota la comunitat. 

moment de dur-lo a l’-
tal, a més de com fer en el 
supòsit d’haver de demanar-
ne una. Enguany, també van 
dur a terme unes xerrades  
informatives als de la ESO 
sobre el funcionament, im-
portància i necessitat de sa-
ber fer funcionar un desfi-
bril·lador. 

La Castanyada a l’escola: 
Els nostres alumnes de tota 
l’escola van celebrar el pas-
sat dijous dia 31 d’octubre la 
Castanyada. Cal ressaltar a 
més, que els més petits de la 

casa van animar-se un any 
més i van cuinar uns ex-
cel·lents panellets. Els d’-
educació infantil també ens 
van oferir uns balls per la 
tarda, i com no la Castanyera 
de nou ens explicà un conte.
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ESCOLA PIA DE BALAGUER 

El proper dilluns dia 11 de novembre, l’escola romandrà tancada per tots 
aquells alumnes escolaritzats des de P3 fins a 4t de Secundària. En quan 
als alumnes de la Llar d’Infants, o sigui P1 i P2, l’escola estarà oberta en 
horari de les 8:00 hores del matí fins a les 13:00 hores del migdia sense 
servei de menjador, i fins a les 15:00 hores per a tots aquells que es que-
din al menjador escolar.  

 Benvolgudes famílies que utilitzeu el servei del m enjador escolar, us recor-
dem que des del passat mes d’octubre, l’empresa Ara mark, no ens dóna el 
menú escolar mensual en format paper, i per tant aq uells de vosaltres que el 
vulgueu tenir, podeu entrar a la página web de l’es cola per imprimir-lo. 


