
 

Data Esdeveniment 

5 

Excursió 6è de 

Primària a TV3, 

Catalunya Ràdio i 

Camp Nou 

5 

Excursió de 5è de 

Primària a l’esplu-

ga de Francolí 

6 FESTIU 

7 FESTIU  

8 FESTIU 

15 i 16 

Actes per la Mara-

tó de TV3. Es-

morzar solidari 

19 

Excursió ESO (1r 

i 2n al Museu 

Xocolata) i (3r i 4t 

a Dzone of Hope) 

20 

Portarem el 

“Menjar per to-

thom” del Nadal 

del Pobre al Sa-

grat Cor . Alum-

nes 5è de Prim. 

19 i 20 

Caga Tió a l’esco-

la de la Llar d’In-

fants, Ed. Infantil 

i CI de primària 

21 
Festival de la Soli-

daritat 2€ 

22 

Porta la Carta al 

Patge Reial a l’es-

cola. Per la tarda 

23 PASTORETS 

7 gener 
Festiu de lliure 

disposició 
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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 2018 
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 Na-
dal són el  24, 27, 28, 31 de desembre del 2018, i el 2, 3, 4 i 7 de Gener del 2019. El 
mateix va destinat a alumnes des de P3 fins a quart de primària. També es bo que 
sapigueu, 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 al 
Parc de Nadal a Reis que l’Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar de nou als pa-
vellons 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 70 euros, i de 120 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 durant aquest mes de desembre: 

Data Activitat 
 

15 i 16 de 
desembre 

Paradetes solidàries per la Marató de TV3, amb la venta de pas-
tissos i dolços fets pels pares i mares de l’escola per diferents 
indrets de la ciutat de Balaguer. 

19 i 20 de  
desembre 

 

Caga Tió dels alumnes de la Llar d’Infants, Ed. Infantil i CI . 
 

 
23 de desembre 

 
PASTORETS a l’escola. Més endavant rebreu informació més 
detallada sobre horaris i altres. 

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG 
El proper divendres dia 14 de desembre, els alumnes de 2n d’ESO, juntament amb el Banc de Sang i 

Teixits de Catalunya, organitzaran per tercer any consecutiu una campanya de Donació de Sang a l’es-

cola. Els alumnes es cuiden de tot, dels preparatius, de la publicitat, i fins i tot participaran el mateix dia 

tot donant instruccions als diferents donants que acudeixin a la donació. Cal remarcar que en les set-

manes anteriors, han rebut formació i han pres consciència de la importància que té el fet de donar 

sang, donada la mancança que hi ha en l’actua-

litat. La jornada es preveu que sigui tot un èxit 

de participació, tot esperant superar si es pot 

la quarantena de donacions d’anys anteriors, 

al igual que es pretén captar donants nous. Els 

representants del Banc de Sang i Teixits de 

Lleida queden any darrera any meravellats de 

la solidaritat de les nostres famílies. A partir 

d’ara, aquesta iniciativa es pretén repetir cada 

curs escolar. Gràcies a tots vosaltres un cop 

més per la vostra solidaritat. 



 

Recull d’activitats 

C/ Barcelona 73-87 

Telèfon: 973 445727 

Fax: 973 450474 

E-mail: balaguer@escolapia.cat 

http://balaguer.escolapia.cat/ 

Sant Josep de Calassanç: El 

passat dimarts dia 27 de novem-

bre, els nostres alumnes van 

celebrar amb diferents activitats 

la festivitat del patró de l’Escola 

Pia, Sant Josep de Calassanç. 

Enguany, els alumnes de l’escola 

van jugar en les diferents para-

detes que havien preparat els 

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.  

Ofrena floral al St Crist: El 

passat dijous dia 8 de novem-

bre, vam participar de nou en 

una de les activitats més desta-

cades a nivell escolar per les 

Festes del Sant Crist de Bala-

guer, l’Ofrena Floral. Els nostres 

alumnes donaven així el tret de 

sortida a la nostra Festa Major 

de la ciutat. 

més grans de l’escola.  Aquí po-

deu veure una d’elles, “La casa 

de la por”, dibuixada per un 

alumne de 1r de primària. En un 

dia festiu com aquest no hi va 

faltar la xocolata desfeta com no 

podia ser d’una altra manera, 

que per cert, Magda Borrell, es-

tava boníssima. I alhora, tot l’a-

lumnat del centre va poder 

conèixer una mica més a fons la 

història del nostre patró durant 

la celebració de Pastoral. 

Cantata : La cantata que va 

organitzar  de nou l’Olga Orduna 

per Santa Cecília a l’escola, so-

bre “La fada de Dringuen Din-

gue”, va ser tot un èxit, i a la 

mateixa hi van assistir més de 

dues-centes cinquanta persones. 

Moltes felicitats!  

B
re

u
s

 

Pàg. 2 “Aquest Nadal, toca de peus.....Aterra” Campanya de Pastoral 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el divendres 7 de desembre, 
TOTA L’ESCOLA ROMANDRÀ TANCADA. 

Pels alumnes de la Llar d’Infants, P1 i P2, us recordem que l’escola romandrà oberta 
els dies 24, 27, 28 i 31 de desembre, i també el 2, 3, 4 i 7 de gener en horari intensiu de 
8 a 15 h.  Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO reempendran les classes amb total norma-
litat el dimarts 8 de gener. 

 NADAL DEL POBRE 2018:  Tothom qui vulgui participar en aquesta ac-

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

del dimarts dia 18 de desembre del 2018 a la porteria de l’escola. 


