
 

Data Esdeveniment 

6 

Competències 

Bàsiques a 4t   

d’ESO 

7 

Competències 

Bàsiques a 4t  

d’ESO 

9 

Lliurament Infor-

mes 2ª Pre-

Avaluació CS i 

ESO 

9 

11:30h. Rua de 

Carnestoltes per 

la ciutat ( Infantil 

i Primària ) 

9 

Celebració del 

Carnestoltes a 

l’escola. ( Tarda ) 

11 

Carnestoltes In-

fantil a la ciutat 

de Balaguer. Rua 

pels carrers de la 

ciutat 

14 

Xerrada Mossos: 

Internet Segura a 

6è de Primària 

16 
Esmorzar de 

Mans Unides  2 € 

21 
Tallers EFEC a 4t 

d’ESO 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

 
  11 de Març , PORTES OBERTES 

Benvolgudes famílies, cada curs escolar, l’Escola Pia de Balaguer vol donar a 
conèixer els seus espais i projectes pedagògics a totes aquelles famílies que han 
d’escolaritzar per primera vegada el seu fill/
a en alguna etapa educativa obligatòria a la 
nostra escola, i també compartir una jorna-
da de germanor plegats amb tots els que ja 
formen part de la nostra comunitat. És per 
aquest motiu que us convidem a la Jornada 
de Portes Obertes del proper diumenge 11 
de març, de les 11.30 a les 14.00h. Espe-
rem comptar amb la vostra visita, poder-vos 
explicar els nostres projectes i intercanviar 
impressions que de ben segur ens ajudaran 
a créixer com a escola. Hi haurà de nou 
xerrades informatives, espais on poder 
compartir experiències entre les famílies, i 
ganes, moltes ganes de poder compartir 
amb vosaltres una jornada festiva per a nos-
altres. 

El passat dimarts 30 de gener, a l’escola 
vam celebrar el DENIP. A part del 
tradicional Pessiga’t que podeu veure a 
la part posterior d’aquest full informa-
tiu, l’equip de Pastoral de l’escola volia 
que les famílies s’enganxessin al tren de 
la Pau, i en aquest sentit volem fer un 
agraïment especial a dues famílies de 
l’escola que van participar de forma 
activa en la celebració del dia de la Pau. 
Així doncs, moltes gràcies a les famílies 
Almira-Cercós i Parisi-Pedrosa pel ma-
terial que vau crear i ens vàreu explicar 
a tots els alumnes i mestres de l’escola. 
Aquí us adjuntem el decàleg de la 
Família per si algú de vosaltres encara 
no l’ha pogut llegir. 

La família s’enganxa al Tren de la Pau 
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bració de Pastoral del dia de la 
Pau, a on la Família va tenir una 
especial participació. De fet, al 
vestíbul de l’escola podeu visitar 
encara el tren de les nostres 
famílies de l’escola. 

 

Excursió al zoo de Barcelona: 

El mes passat, els nostres alum-

nes del Cicle Mitjà de la Primària 

van fer una excursió al ZOO de 

Barcelona. Els nens i les nenes 

DENIP i Pessiga’t: El passat 
dimarts dia 30 de gener vam 
celebrar el DENIP, el Dia Escolar 

de la No-violència I la Pau al 
Món, el qual és celebra cada any 
en aquesta data, i a l'Escola  es 
realitza una activitat la qual 
compta amb una gran participa-
ció de les famílies integrants 
d'aquesta comunitat educativa, 
el tradicional Pessiga't. Aquesta 
es tracta d'una activitat solidària 
en la que tothom qui vol  porta a 
l'escola un pastís cassolà que 
després es repartiran entre tots 
els alumnes del centre. Enguany 

es van repartir prop d’una no-
rantena de pastissos. Cal ressal-
tar que els pastissos any darrera 
any són una autèntica merave-
lla. Prèviament a la degustació 
dels mateixos, vam fer la cele-

van poder conèixer el funciona-

ment intern del zoo a més de 

poder visitar tots els animals 

que en ell hi habiten. Aquesta es 

tracta d’una de les excursions 

amb més èxit i de les més espe-

rades pels nostres alumnes. La 

visita els serveix per a crear en-

cara més si cal, un sentiment de 

respecte i estima al món animal.  

Carrossa de Sant Antoni: : 

Sota el lema de “A la casa on es 

treballa mai no hi falta pa ni pa-

lla“, la nostra escola va estar 

present un any més en la tradi-

cional festa de Sant Antoni, els 

Tres Tombs a la Plaça del mer-

cadal. Alumnes de 4t d’ESO van 

repartir pa torrat i cansalada a 

tot aquell que s’hi apropava.  
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Pàg. 2 “No hi ha camí per la Pau, la Pau és el camí” ( M. Gandhi ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

El proper divendres 16 de Febrer farem l’esmorzar solidari de Mans Unides. És una 
activitat solidària amb aquesta ONG absolutament voluntària. Tots aquells que vul-
gueu participar, aquell dia heu de donar als vostres fills i filles l’import de 2 euros, i 
els hi donarem un panet i una xocolatina per esmorzar. 

Us recordem que la Rua de Carnestoltes del divendres dia 9 de febrer al matí, s’ini-
ciarà a les 11:30 h aproximadament i seguirà el recorregut tradicional de cada any. 
Es baixarà pel carrer Barcelona i es seguirà tot seguit el Passeig de l’Estació fins a 
l’estàtua de Gaspar de Portolà, per tornar a l’escola a continuació. 

Volem animar a totes les famílies de l’escola, a sumar-se el diumenge dia 11 de 
febrer a la Carrossa de l’escola que participarà enguany de nou a la Rua de Carnes-
toltes. Recordeu que enguany hi ha una rua infantil el diumenge al matí a partir de 
les onze. Animeu-vos que la carrossa us espera a tots!! 


