
 

Data Esdeveniment 

1 FESTIU 

8 OFRENA FLORAL 

9 FESTA LOCAL 

10  FESTA LOCAL 

16 

Excursió de 1r i 

2n de primària a 

Museu Guinovart 

i fàbrica de tor-

rons d’Agramunt 

16 

Recollida de la 

roba i calçat usat 

per la Fundació 

GLORR 

23 

Vª Cantata de 

Santa Cecília a 

l’escola a les 19h. 

27 
Votacions al Con-

sell Escolar 

27 

Celebració de St. 

Josep de  Calas-

sanç 

30 

Gimcana Marato-

niana de 2n de 

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

Benvolguts/des pares, mares, i alumnes, La normativa que regula els Con-
sells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li 
vitalitat administrativa i consens entre els diferents sectors que hi són re-
presentats. Ara, al novembre de 2018, ens tocarà procedir a la renovació 
parcial tal com marca la resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre 
(DOGC de 05-10-2018). Això implica que el titular ha de posar en marxa 
el procés de renovació del consell escolar. El Titular del centre prendrà les 
mesures adients per a la constitució del nou consell escolar “abans del dia 
14 de gener de 2019”. Pel que fa al procés electoral, la comunitat escolar 
consta de quatre sectors: professors, pares/mares d’alumnes, alumnes, i 
personal d’administració i serveis. En els centres d’educació especial o en 
els centres que tinguin unitats d’educació especial, cal afegir-ne el sector 
del personal d’atenció educativa. Properament rebreu el calendari electo-
ral, i la convocatòria formal de les eleccions, i només volem encoratjar-vos 
a participar en aquest procés tan important per l’escola, ja sia presentant 
la vostra candidatura, o bé venint a votar el dia 27 de novembre. Us espe-
rem a tots, no hi falteu !!!  

Racó de l’AMPA: Patges i Pastorets 2018 !! 
Benvolgudes famílies, us volem informar de dues activitats que es ce-

lebraran a l’escola durant les properes festes de Nadal. La primera 

d’elles és la recuperació de la visita dels Patges de ses Majestats els 

Reis d’Orient, els quals estaran a la nostra escola el dissabte 22 de 

desembre a la tarda, juntament amb més 

sorpreses. I la segona d’elles es també la 

recuperació de l’obra de teatre dels Pas-

torets, que també tindrà lloc a l’escola el 

diumenge 23 de desembre a la tarda, 

amb la participació de molts alumnes del 

centre. 

De totes dues activitats rebreu informació 

més detallada quan s’atansi les dates en 

qüestió. L’AMPA us anima a participar-hi.

Assamblea de l’AMPA de l’Escola Pia de Balaguer  

Benvolgudes famílies, us informem que el proper dimecres dia 14 de novembre a les 

21:00 hores del vespre, tindrà lloc l’Assamblea General Ordinària de l’AMPA de la nos-

tra escola, on tots els pares i mares hi sou convidats. És una bona ocasió per a reunir-se i 

fora bo que hi haguès una representació el més elevada possible de famílies de l’escola. 
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nes classes del centre, i alhora 

anaven disfressats de Hallowe-

en. Durant la jornada, els alum-

nes de la Llar d’Infants, d’Infan-

til i Primària van escoltar els 

contes de la Castanyera de l’es-

cola, i ja per la tarda van poder 

menjar les castanyes i els pane-

llets elaborats pels més petits de 

la casa.  Estaven boníssims!!!   

Visita a l’arxiu comarcal: El 

passat mes d’octubre, alumnes 

de d’Educació Secundària van 

poder visitar l’Arxiu Comarcal. 

Cada any, diferents alumnes de 

l’escola de diverses etapes, te-

nen la possibilitat de conèixer a 

fons entitats i edificis de la ciutat 

els quals sabem que hi són, però 

no sabem per a què ens poden 

ser útils. Aquestes visites doncs 

resulten ser molt profitoses. 

Castanyada:  El passat dime-

cres dia 31 d’octubre, es va ce-

lebrar aquí a l’escola la festa de 

la Castanyada. La jornada va 

iniciar-se amb una cançó en an-

glès que els alumnes de quart 

de primària van deleitar a algu-

Inici de campanya: El passat 

25 d’octubre, tots els alumnes 

de l’escola, així com tot el perso-

nal ens vam reunir al pati per 

celebrar l’inici de la campanya 

de pastoral d’aquest curs, la 

qual treballarem al voltant del 

lema “Toca de peus...Aterra!”. 

Va ser un inici de campanya d’a-

llò més distret i juganer. 

El pediatre visita la nostra 

escola : El Pediatre del CAP 

de Balaguer, el Sr. Francesc Do-

mingo, va fer una visita als nos-

tres alumnes d’Educació Infantil 

per tal de que coneguin un xic 

més a fons i de primera mà la 

feina que fan. Alhora d’intentar 

també fer-los-hi perdre en al-

guns cops la por d’anar al met-

ge. Els nostres alumnes van dis-

frutar molt de l’experiència. 
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Pàg. 2 “És difícil vèncer a una persona que no es rendeix mai. ” (Babe Ruth)  

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el dia 9 de novembre, i amb mo-
tiu de la Festa Major de la ciutat, és festiu per tota l’escola, i per tant la 
mateixa romandrà tancada per a tothom. Per tant, es reempendran les 
classes amb total normalitat el dilluns 12 de novembre.  

Us recordem de nou que els alumnes d’Educació Infantil que vagin a l’Ofrena Floral 
al Sant Crist de Balaguer el proper dijous dia 8 de novembre, hauran d’anar acom-
panyats per algun adult en tot moment. Els que no vagin acompanyats per adults, es 
quedaran a l’escola. Per qualsevol altre dubte que tingueu, podeu consultar la circu-
lar informativa que va sortir al respecte. Gràcies. 


