
 

Data Esdeveniment 

9 

Excursió a Ull de 

Bosc dels alumnes 

d’E. Infantil 

11 
Jornada de Portes 

Obertes 

15 
Proves del Cangur 

de Matemàtiques 

16 
Fi del 2n trimes-

tre 

19 
Inici del 3r trimes-

tre 

21 

Teatre escolar pels 

alumnes de la 

ESO 

23 

Excursió del Cicle 

Inicial a Mollerus-

sa 

23 

Fira de Jocs de 

Pati dels alumnes 

de 3r i 4t de pri-

mària 

23 

Lliurament dels 

informes del se-

gon trimestre 

24 

Cantada de Cara-

melles pels carrers 

de la ciutat 

Del 24 

de març 

al 2 d’a-

bril 

Setmana Santa 
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feien molt de goig!!! 

Per altra part, la carrossa de la 

nostra escola va participar en la 

rua del carnestoltes infantil de 

Balaguer la qual es va celebrar a 

la ciutat per segon cop en diu-

menge al matí, i vam poder 

aconseguir el tercer premi. Mol-

tes felicitats i gràcies als pares 

que ho van fer possible.  

Carnestoltes a l’escola: El 
passat divendres dia 9 de febrer, 

vam celebrar a la nostra escola 
per la tarda la festa del Carnes-
toltes, la qual va ser de nou tot 
un èxit gràcies a la col·laboració 
de totes les famílies del centre. 
Cal ressaltar que durant el matí 

es va realizar un any més la rua 
de l’escola pels carrers principals 
de la ciutat. Els nostres alumnes 

Sta. Maria de les Franque-

ses : Alumnes de quart de 

secundària de la nostra escola, 

dins de l’àrea de socials, van fer 

una visita guiada per responsa-

bles del Museu de la Noguera, a 

Santa Maria de les Franqueses. 

Aquests alumnes seguiran visi-

tant els propers mesos diferents 

espais històrics de la nostra ciu-

tat. 

IA de P3: : Hem incrementat 

la família de la nostra escola. 

Gràcies a l’Itinerari d’Aprenen-

tatge dels nostres alumnes de 

P3, hem pogut seguir el naixe-

ment de cinc pollets en una in-

cubadora que teníem instal·lada 

en una aula. L’experiència ha 

estat genial.   
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Pàg. 2 “El que d’arrel s'aprèn, mai del tot s’oblida” ( Sèneca ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us informem que el dilluns dia 21 de maig del 2018 
és festiu local, per tant tota l’escola romandrà tancada. Ja us ho anirem 
recordant més endavant. 

Benvolgudes famílies us recordem que a partir de la setmana del 
dilluns dia 19 de març hi ha canvi de piscina i per tant s’inicia el 
tercer trimestre a on els alumnes de P3 fins a 1r de primària fa-
ran l’activitat de medi acuàtic el dia que tinguin assignat. 

Benvolgudes famílies, us recordem que la jornada de portes obertes de 
l’escola prevista per aquest diumenge dia 11 de març, és oberta a totes 
les famílies que ja formeu part de la nostra comunitat educativa. 


