
 

Data Esdeveniment 

13 

Excursió del CS 

de primària al 

Port de Tarragona 

16 
Visita a Santa 

Maria , 4t ESO 

20 

Taller “Cuidem el 

Somriure” a CI de 

primària 

23 

Celebració a l’es-

cola de la Festivi-

tat de Sant Jordi 

23 

Teatre en anglès 

per Infantil i Pri-

mària organitzat 

per l’AMPA 

24 
POLITITZA’T a 

4t ESO 

27 

Teatre en anglès 

al Teatre Munici-

pal pel CS, 1r i 2n 

d’ESO 

30 

FEST I U DE 

LLIURE DISPO-

SICIÓ 

 MAIG 
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                    Botiga on-line de l’escola 

Cantades de Caramelles 2018 
Ja fa uns quants anys, que la nostra professora de música, l’Olga Orduna, prepara amb un 

grup d’alumnes voluntaris de l’escola unes meravelloses cantades de Caramelles, tot recupe-

rant tradicions que s’havien perdut en el temps. Seguint amb aquesta dinámica, enguyany un 

grup d’alumnes de la nostra escola van tornar a cantar-les pels diferents carrers i places de la 

ciutat. Com que la metereologia no va acompa-

ñar el dia que estaba previst de realitzar-ho, es 

va haver de canviar el dia i finalment es va cantar 

el dissabte dia 30 de març. Així doncs van ser un 

bon grapat d’alumnes qui tot i aquest canvi van 

poder participar d’aquesta activitat cultural i tradi-

cional de les nostres contrades. Moltes gràcies a 

tots vosaltres, pares i alumnes, per fer-ho posible 

un any més, i en especial a l’Olga Orduna. 

NOVETAT 
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a Ull de Bosc a Sucs, els altres 
van gaudir d’una meravellosa 
jornada a Mollerussa. Els més 
petits van poder veure diversos 
animals, i els de primer i segon 
van gaudir d’una màgia molt 
especial. Un any més, els nos-

tres alumnes van passar-s’ho 
d’allò més bé. 

Cangur 2018: Alumnes de la 
nostra escola de primària i Se-
cundària van participar de nou a 
les proves matemàtiques del 

Excursions dels alumnes de 
l’escola: Quan arriba el bon 
temps, i la primavera, és època 

de que els nostres alumnes gau-
deixin de les excursions progra-
mades per aquest curs escolar, 
tot fent un petit aperitiu del que 
seran les convivències de final 
de curs. Així doncs els d’Educa-

ció Infantil, i els alumnes del 
Cicle Inicial de Primària van dis-
frutar-les de nou. Uns van anar 

Cangur 2018. 

Visita a Les Franqueses: 
Alumnes de quart de secundària 
van poder visitar el Monestir de 
Les Franqueses. 

Fira de Jocs de Pati: Els nos-
tres alumnes de tercer i quart de 
primària van participar de nou a 
aquesta activitat integrada dins 
del Pla Municipal de Dinàmica 
Educativa tot recuperant jocs 
tradicionals de carrer.  
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Pàg. 2 “El somriure és l'única línia corba que ho redreça tot”  
ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el proper dilluns 30 d’abril és fes-
tiu de lliure Disposició per a tots els cursos. Així doncs tingueu present 
que l’escola ROMANDRÀ TANCADA PER TOTHOM, Llar d’Infants inclosa. 

Benvolgudes famílies, us recordem que aquest mes d’abril celebrarem la 
festivitat de Sant Jordi a l’escola. I una de les activitats més arraigades 
en els darrers anys a l’escola és el Recicla Cultura, el qual consisteix en 
comprar a un preu simbòlic llibres de segona mà que han portat altres 
companys i companyes del centre. Per tant recordeu que ja podeu portar 
llibres per la parada de Sant Jordi del Recicla Cultura a l’escola. 

Benvolgudes famílies, us informem també que enguany la festa de les 
Orles de P5, 6è de Primària i 4 de Secundària serà el divendres 8 de juny, 
i la Festa de Fi de Curs el dissabte dia 9 de juny. 


