
 

Data Esdeveniment 

6 

Excursió 1r i 2n 

de prim. a Agra-

munt 

7 
Ofrena Floral al 

St. Crist 

7 
16 h. Inici de 

campanya  

10 FESTA LOCAL 

11  
Festiu de Lliure 

Disposició 

17 
Taller d’Animació 

a la lectura 

19 

Taller contra la 

violència de gène-

re a l’ESO 

20 
Taller a P4 “Els 

colors” 

20 

Taller a 3r i 4t de 

prim. “Hora del 

color rosa”. 

21 
Iª Cantata a l’es-

cola a les 19h. 

24 
Recollida de roba 

usada 

27 
St. Josep de  Ca-

lassanç 

28 

Celebració de St. 

Josep de Calas-

sanç 
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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, nen/es,  tutors/es legals: 
 
Us recordem, tal i com ja heu pogut veure en uns cartells que estan penjats en diferents espais de 
l’escola, que enguany hem decidit col·laborar amb aquesta fundacio  en una: 
 

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA USADA I CALÇAT TANT DE NEN 
COM D’ADULT I QUALSEVOL TIPUS DE  PRODUCTES TÈXTILS  
 
GLORR Fundació, continua amb els projectes de desenvolupament pels centres educatius de 
gran part del territori nacional, volem assistir als menors i les famí lies que es troben en una situa-
cio  de precarietat econo mica extrema o d’exclusio  social. Esperem dur a terme programes d’ator-
gament de beques a l’estudi, ajudes per a l’adquisicio  de material escolar, beques de menjador i/o 
transport i l’enviament d’ajudes de roba i calçat obtinguda de les nostres campanyes. 
El nostre objectiu e s que la situacio  econo mica que pateixen aquestes famí lies, no repercuteixi 
negativament en el desenvolupament educatiu integral 
que necessiten aquests menors.  

 
La vostra col·laboració la destinem a l’ajuda dels in-
fants del nostre país 

 
Us convidem a formar part del nostre projecte, aportant 
tot tipus de productes te xtils (roba, calçat, mantes...) que 
tingueu a casa i ja no feu servir, portant-los al vostre cen-

tre educatiu. Tothom que vulgui col·laborar, 
passeu per la porteria de l’escola a reco-
llir les bosses de la campanya. 

 
Aquesta campanya de tardor la portarem a terme durant 
els mesos d’ octubre-novembre. Us preguem que tingueu 
en compte la data prevista de recollida que apareix en el 
cartell de l’escola, la qual sera  nome s 

            el dilluns dia 24 de novembre. 

Visita al pintor balaguerí Andrés Sáiz 
El grup d’alumnes de 4t d’ESO que cursa Història de l’Art va visitar l’estudi que el pintor bala-
guerí Andrés Sáiz té al carrer del Pont. Els dies previs a la visita havien treballat a l’aula aquells 
aspectes de la pintura més teòrics ( concepte, vocabulari bàsic, tècniques...etc ), ara es tractava de 
conèixer la pintura apropant-nos a una realitat ben concreta, el dia a dia, les inquietuds i la tra-
jectòria i obra d’un artista. Quan van arribar al seu estudi, Sáiz va fer gala de la seva amabilitat i 
generositat tot compartint la seva experiència amb nosaltres, ensenyant i comentant els seus 
quadres. També ens va donar consells molt útils i valuosos per aquells de nosaltres que en un 
futur ens volguèssim dedicar 
al món de l’art en general i 
al de la pintura en particu-
lar. Recordaran sempre 
aquesta activitat pel tracte 
cordial amb el que Sáiz els 
va rebre i també per la grata 
impressió que els va causar 
el seu estudi, un mirador del 
Segre, en un racó molt en-
tranyable del Balaguer antic.  

Moltes gràcies Sr. Sáiz !! 



 

Recull d’activitats 
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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-

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 

Bicicletada de l’AMPA: El pas-

sat diumenge dia 12 d’octubre, 

l’AMPA de la nostra escola va 

organitzar la tradicional bicicle-

tada. Enguany, i com a prova 

pilot, s’ha celebrat durant el mes 

d’octubre, i la veritat es que en 

un principi va costar una mica 

engrescar a les famílies, però 

finalment la festa va ser tot un 

èxit, i la climatologia va acom-

panyar durant tota la jornada 

festiva. De nou es va anar amb 

bici a Les Franqueses i finalment 

es va dinar al menjador de l’es-

cola una fabulosa paella. 

Castanyada:  El passat diven-

dres dia 31 d’octubre, es va ce-

menjar les castanyes i els pane-

llets elaborats pels més petits de 

la casa.  Estaven boníssims!!!   

Cosmocaixa : Els alumnes del 

Cicle Mitjà de la primària, van 

anar el passat mes d’octubre 

d’excursió a Barcelona per tal de  

poder visitar a fons el Cosmocai-

xa. Entre altres activitats, van 
veure una pel·lícula en 3D, al 

planetari, on van descobrir tot el 

que podem arribar a fer gràcies 

als satèl·lits.   

Marató de TV3 : Els  alumnes 

de la ESO van participar la set-

mana passada a una xerrada 

sobre les malalties del cor, tema 

principal d’enguany de l’activitat 

solidària de la Marató de TV3. 
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Pàg. 2 “En les adversitats ix a la llum la virtut” ( Aristòtil ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el proper dilluns dia 10 de nove-
mbre és festiu local per tota l’escola. I que el dimarts dia 11 és festiu de 
lliure disposició. Per tant els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO no han de 
venir a l’escola, però pels alumnes de la nostra Llar d’Infants, P1 i P2, el 
dimarts dia 11 l’escola romandrà oberta en horari intensiu de 8 a 13h. I 
fins a les 15 hores pels alumnes que es quedin al menjador escolar. 

Benvolgudes famílies, us recordem de nou que els alumnes d’Educació Infantil que 
vagin a l’Ofrena Floral al Sant Crist de Balaguer el proper divendres dia 7 de novembre, 
hauran d’anar acompanyats per algun adult en tot moment. Els que no vagin acompan-
yats per adults, es quedaran a l’escola. Per qualsevol altre dubte que tingueu, podeu 
consultar la circular informativa que va sortir aquesta semana al respecte. Gràcies. 


