
 

Data Esdeveniment 

1 

Excursió 6è de 

Prim. DANONE  

i Circuit de Cata-

lunya 

8 

Lliurament Infor-

mes 2ª Pre-

Avaluació CS i 

ESO 

8 

E smor za r  de 

Mans Unides.  

        2€ 

12 i 13 

Competències 

Bàsiques a 4t  

d’ESO 

13 

Xerrada Mossos: 

Mobilitat Segura a 

6è de Primària 

15 

Esmorzar Solidari 

per la Investigació 

del Càncer Infan-

til. 1€ 

16 
Cambridge Exams 

(Alumnes inscrits) 

19 

Plantada de l’ar-

bre alumnes de 4t 

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  

  VIIIª Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia   
El passat 17 de gener, prop de 200 representants de les 20 escoles de l’Escola Pia de Catalunya van celebrar 

la VIII Assemblea de les Institucions Educatives a Vilanova i la Geltrú. En aquesta jornada, que s’emmarca 

en un procés participatiu i obert a tota la comunitat educativa, es va validar la feina realitzada i es van esco-

llir les polítiques que guiaran la institució el proper quadrienni. 

Durant la jornada es van compartir els documents i informes de la tasca feta durant aquests darrers anys, 

treballats des del passat octubre en les diferents escoles, i es van escollir les polítiques que es duran a terme 

els propers quatre anys. Els representants de la comunitat educativa de l’Escola Pia van votar vàries políti-

ques i han aprovat dues com a prioritàries per al proper quadrienni. La primera aprovada és “consolidar la 

implementació del SUMMEM, com a projecte d’innovació pedagògica a nivell institucional en totes les 

etapes educatives.” SUMMEM és el projecte d’innovació educativa que la institució va posar en marxa el 

passat 2012. La segona, “Transformar la Cultura Avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, com-

petencial i global, és a dir, que impliqui tots 

els agents de la comunitat educativa.”  

Durant la jornada, els dos representants de les 

famílies van presentar la política que, durant 

aquests darrers mesos, han treballat en el marc 

de les AMPA i que portaran endavant aquest 

quadrienni 2019-2023: “Desplegar el projecte 

compartit en les Institucions Educatives, 

prioritzant la formació de les famílies i el 

sentiment de pertinença a la comunitat de 

l’Escola Pia de Catalunya”. 

L’Alumnat també ha fet bona feina. Dues representants van presentar la seva política, escollida entre els 

companys i companyes de les diferents escoles: “Enfortir la implicació de l’alumnat en la vida de l’escola i 

en tota la xarxa de l’Escola Pia de Catalunya”. 

L’AMPA de l’escola va recuperar l’obra teatral tradicional de Nadal : “Els Pastorets” . 
Cal ressaltar que va ser tot un èxit. Es van haver de fer dues representacions el diumen-
ge 23 de desembre, i en totes dues, la nostra sala d’actes estava plena de gom a gom. 
Així doncs, set-centes persones van poder gaudir d’un treball excel·lent realitzat per 
alumnes del centre, sota la Direcció del Sr. Esteve Biel, el qual gràcies a ell i a la impli-
cació d’aquests nens i nenes, i també de les seves famílies, en un breu espai de temps, 
van realitzar un producte ambiciós, de nivell i sobretot emocionant. En aquest sentit, 
només calia veure la cara d’il·lusió de molts dels espectadors els quals ja havien vingut a 
l’escola molts anys enrrera per gaudir d’aquest espectacle, i fins i tot molts d’ells s’iden-
tificaven amb els actors i actrius donat que també havien representat aquesta obra quan 
eren alumnes de l’escola.  FELICITATS !! 

L’AMPA recupera “Els Pastorets” 



 

Recull d’activitats 
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repartiran entre tots els alumnes 
del centre. Enguany es van re-
partir prop d’un centenar de 
pastissos i vam recaudar més de 
500 euros que destinarem a la 
FES per un projecte solidari. 

 

Excursió a l’Aquarium de 

Barcelona: El mes passat, els 

nostres alumnes del Cicle Mitjà 

de la Primària van fer una excur-

sió a l’Aquarium de Barcelona. 

DENIP i Pessiga’t: El passat 
dimecres 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. Enguany, vam 
fer una activitat la qual és La 
Càpsula del temps, on els nos-
tres alumnes la van omplir de 
desitjos de Pau, i d’aquí a 5 anys 
l’obrirem per esbrinar si entre 
tots hem fet els deures al res-
pecte. Prèviament, un parell de 
dies abans, , vam realitzar una 
activitat la qual compta amb una 
gran participació de les famílies 

integrants d'aquesta comunitat 
educativa, el tradicional Pessi-
ga't. Aquesta es tracta d'una 
activitat solidària en la que tot-
hom qui vol  porta a l'escola un 
pastís cassolà que després es 

Els nens i les nenes van poder 

conèixer el funcionament intern 

del recinte a més de poder visi-

tar tots els animals que en ell hi 

habiten. Aquesta es tracta d’una 

de les excursions amb més èxit i 

de les més esperades pels nos-

tres alumnes. La visita els ser-

veix per a crear encara més si 

cal, un sentiment de respecte i 

estima al món animal.  

Se’n parlave..i n’hi havie: Els 

nostres alumnes de la Secundà-

ria han visitat durant el mes de 

gener l’exposició: "Se'n parla-

ve... i n'hi havie". Aquesta és 

una mostra itinerant sobre el 

fenomen de la bruixeria a les 

terres de Lleida i Pirineu, orga-

nitzada i produïda per la Xarxa 

de Museus de les Terres de Llei-

B
re

u
s

 

Pàg. 2 “No hi ha camí per la Pau, la Pau és el camí” ( M. Gandhi ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

El proper divendres 8 de Febrer farem l’esmorzar solidari de 
Mans Unides. És una activitat solidària amb aquesta ONG absolu-
tament voluntària. Tots aquells que vulgueu 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. 

Aquest curs escolar el Carnestoltes a la nostra escola el celebrarem el 
divendres 1 de març amb la tradicional rua pels carrers de Balaguer al 
matí, i la festa a nivell intern d’escola per la tarda. El diumenge 3 de març 
al matí es celebrarà el Carnestoltes infantil a nivell de ciutat, l’AMPA de 
l’escola voldria participar-hi amb una comparsa. Ja rebreu més informa-
ció quan s’aproximi la festa. 


