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

Carta als Reis de l’AMPA 
Benvolguts pares i mares de l’escola, enguany, com sempre es fa per les dates nada-

lenques, l’AMPA de l’escola envía la seva carta particular als Reis Mags de l’Orient 

per tal de que portin joguines a les diferents classes i cursos de l’escola. 

Enguany ses Majestats d’Orient s’han portat d’allò més bé amb els nostres fills i 

filles i els hi han deixat de P1 fina a P5 diferents joguines a les classes, llibres de 

lectura al Cicle Inicial de Primària, i regals varis als demés cursos. 

Ara només queda disfrutar i gaudir d’aquests nous regals i esperar a l’any vinent a 

que tornin a venir.                                                            Gràcies Reis. 

Patges a l’escola:  L’AMPA va organitzar una xocolatada per a tots els alumnes de 

l’escola abans d’anar de vacances de Nadal, així com va preparar també l’activitat 

de l’arribada dels Patges Reials a la nostra escola, festa la qual va ser de nou tot un 

èxit de participació, i la sala polivalent del menjador escolar feia goig de veure com 

la il·lusió dels més petits de la casa era compartida amb familiars i amics. Un cop 

lliurada la carta als Patges Reials, els nens i nenes podien pujar als ruquets que hi 

havia al pati, mentres es podía degustar alhora torrons i neules . L’AMPA. També 

es va encarregar de les fotos amb els Patges, les quals les podeu veure en aquest 

enllaç fins el proper 31 de gener : http://bit.ly/ampapia1617  

 

 

 

 

L’escola amb la Marató de TV3 

L’AMPA de l’escola va col·laborar de nou en la reco-

llida solidària de diners per la Marató de TV3. En-

guany, amb la celebració d’esmorzars solidaris, es van 

poder aconseguir més de dos mil euros, per ser més 

exactes 2.268’66 euros, fent d’aquesta iniciativa un 

nou èxit de l’AMPA i de tots els integrants de l’esco-

la. Van ser tres matins repartint pastissos casolans 

fets per tots vosaltres.  Gràcies . 

PESSIGA’T 2017…..30 de gener 
El Dia Escolar de la No-violència i la Pau (o el seu acrònim DENIP), conegut també com 
a Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau, fou fundat  
l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d'Educació No-
violenta i Pacificadora, difosa internacionalment. Es practica a escoles de tot el món, els 
dies 30 de gener i propers (aniversari de la mort de Mahatma Gandhi). Als països amb calen-
daris escolars propis de l'hemisferi sud, pot commemo-
rar-se el 30 de març i dies immediats. El DENIP propug-
na una educació permanent en i per a la concòrdia, la 
tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la 
no-violència i la pau. El seu missatge bàsic diu: 
"Amor universal, No-violència i Pau. L'Amor universal és 
millor que l'egoisme, la No-violència és millor que 
la violència i la Pau és millor que la guerra". A la nostra 
escola ho celebrem d’una forma ben dolça des de ja fa uns 
quants anys, el Pessiga’t, i tothom qui vulgui, enguany el 
dilluns dia 30 de gener pot portar un pastís fet de casa, el 
qual el degustaran els nostres alumnes a un preu simbòlic 

d’un euro. Animeu-vos i tots a cuinar!!!! 

https://mailtrack.io/trace/link/df60aea5a46991de91ece1e46f87c3ff54558396?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fampapia1617&signature=6e6cdbca78d80a14
http://ca.wikipedia.org/wiki/1964
http://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mestre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lloren%C3%A7_Vidal_Vidal
http://ca.wikipedia.org/wiki/30_de_gener
http://ca.wikipedia.org/wiki/30_de_mar%C3%A7
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Egoisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%A8ncia
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protagonistes pel seu art. Enho-

rabona a tots per la gran festa 

que es va celebrar de nou!! 

Donació de sang a l’escola: 

Els nostres alumnes de segon 

d’ESO van organitzar una cam-

panya de donació de sang a l’es-

cola. La mateixa va ser tot un 

èxit superant les expectatives 

creades fins i tot pels mateixos 

organitzadors. 

Festival de la Solidaritat: El 

dijous 22 de desembre, últim dia 

de classe abans de festes de 

Nadal, a l’escola vam celebrar 

un any més el tradicional Festi-

val de la Solidaritat, durant el 

transcurs del mateix els nostres 

alumnes van poder deleitar-nos 

amb unes magnífiques actuaci-

ons, les quals havien preparat 

en dies anteriors. Cal ressaltar 

que molts pares, mares i padrins 

van poder disfrutar en directe de 

l’actuació dels seus infants, fent 

d’aquest festival un dia especial 

dins el calendari de festes de la 

nostra escola. Finalment, només 

ens queda felicitar als veritables 

Patges a l’escola : El dissabte 

24 de desembre, a l’escola ens 

van visitar un any més els pat-

ges de ses Majestats els Reis 

d’Orient. Enguany, una dotzena 

de patges reials van deleitar-nos 

amb la seva presència alhora 

que van saludar i recollir les car-

tes que havien preparat en dies 

anteriors els alumnes del nostre 

centre, qui acompanyats pels 

seus familiars quedaren merave-

llats amb la seva presència ! 

Caga-soca per Nadal : Els 

alumnes de la nostra escola, de 

P1 fins a segon de primària, van 

cagar la soca com ja és tradicio-

nal a l’escola durant les festes 

nadalenques. De nou, la soca es 

va portar d’allò més bé. 
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Pàg. 2 “La felicitat és un camí, no una meta.”  

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, des de l’equip de Pastoral de l’escola, us volem animar un 
any més a participar en l’activitat del Pessiga’t la qual celebrarem aquest any el 
proper dilluns dia 30 de gener.  

Us recordem que aquesta es tracta d’una activitat solidària que realitzem a l’escola, 
i és una de les que té més èxit de participació entre totes les famílies del centre. 

Enguany, igual que el curs passat, us animem a que envieu al Dani per correu elec-
trònic, fotografíes originals fent els pastissos a casa, per a poder fer un recull amb 
totes elles i poder gaudir tots no només dels pastissos que porteu aquell dia, sinó 
també de l’el·laboració i preparatius dels mateixos. 

Les fotografies les haureu d’enviar aquell cap de setmana dies 28 i 29 de gener a 
l’adreça de correu següent: daniel.valls@escolapia.cat. 


