
 

Data Esdeveniment 

2 
Festiu de lliure 

disposició 

Del 8 al 

14 

Viatge a Anglater-

ra dels alumnes 

de 3r d’ESO 

12 

Taller Audiovisu-

al de BalaguerTV 

a 1r d’ESO 

15 
Comunions Santa 

Maria 

16 
Festiu de lliure 

disposició 

18 

Celebració del 

Final de Campa-

nya de Pastoral al 

Teatre Municipal 

20 

Jornada d’Esport i 

Convivència de 

6è prim. a Bala-

guer 

27 
Diada Olímpica 

de secundària 

29 

Celebració de les 

Primeres Comuni-

ons a l’escola 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

Benvolgudes famílies, us recordem que també us podeu inscriure al Casal d’estiu 

que organitzarà de nou l’escola pels dies laborables no lectius del mes de juny, 

juliol i setembre. El casal va dirigit a nens i nenes de P3 fins a 4t de primària, i 

en ell s’hi alternaran activitats de caire plàstic i manual, tallers de cuina, jocs d’ai-

gua, gincames, piscina….en definitiva es tracta que els nens gaudeixin d’aquest 

temps lliure de l’estiu en companyia dels seus amics i amigues i en un entorn 

adequat a les seves necessitats. Us volem recordar que el nostre casal d’estiu està 

obert a inscripcions d’alumnes d’aquest centre, i també a nois/es externs a l’esco-

la. Rebreu més informació detallada en una circular informativa que us farem 

arribar en breu per tal de que pugueu anar organitzant-vos el més aviat possible. 

La Maria, guanya de nou un premi 
L'alumna Maria Pedra Cabezas de 5è de primària ha estat una dels quinze premiats pel jurat 
del tretzè premi Pilarín Bayés organitzat per l'Editorial Mediterrània. La Maria, sota el 
pseudònim Fog, ha guanyat el premi amb el seu conte En Fog. La solidaritat va ser el tema 
proposat per l'organització del Premi de contes escrits 
per nens i nenes, que convoca Editorial Mediterrània i 
l’Obra Social de Sant Joan de Déu, adreçat a esco-
lars d’educació primària de Catalunya. En aquesta 
edició s’han presentat un total de 1.021 contes proce-
dents d’escoles de tot Catalunya, i s’han escollit 15 
contes guanyadors (5 de cicle inicial, 5 de cicle mitjà i 
5 de cicle superior). Els contes premiats seran publi-

cats per Editorial Mediterrània il·lustrats per la Pilarín.  

Calendari d’activitats destacades fins a final de curs 

Benvolgudes famílies, a continuació  us detallem el calendari de festes i activitats 

d’escola destacades des d’ara fins a final de curs: 

DATA MES ACTE OBSERVACIONS 

 

    3 

 

      JUNY 

Lliurament 

d’orles a P5 , 

6è i 4t ESO 

El proper dijous dia 21 de 

maig, a les 9h. del matí, 

faran les fotografíes als 

nens i nenes per les orles. 

 

   11 

 

      JUNY 

Festa de 

fi de curs 

Es farà de nou l’escala en 

Hi-fi per a adults, i per 

tant us animem a partici-

par-hi en grups classe o 

d’amics com l’any passat. 



 

Recull d’activitats 
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de dibuix i literari, on va poder 
quedar palés novament la quali-
tat d’alguns dels treballs presen-
tats pels alumnes de la nostra 
escola. Algun d’ells fins i tot, 
arribant a guanyar algún premi 
a nivell local. 

“Mind the Mind”: Dues alum-

nes universitàries de psicologia, 

l’Helena i la Irene  van oferir als 

nostres alumnes d’ESO un taller 

educatiu anomenat “Mind the 

Mind: combatent l’estigma dels 

trastorns mentals”, que forma 

part de la campanya de la EFPSA 

(Federació Europea d’Associa-

cions d’Estudiants de Psicologia) 

amb la finalitat de facilitar la 

difusió d’informació sobre els 

trastorns mentals, eliminant es-

Celebració de Sant Jordi a 
l’escola: Un any més, tota la 
comunitat educativa de l’Escola 

Pia de Balaguer va celebrar la 
diada de Sant Jordi amb tot un 
seguit d’actes organitzats per la 
comissió pertinent. Així doncs no 

van faltar les activitats de caire 
més lúdic així com tampoc  els 
tradicionals premis del concurs 

tigmes sobre ells i creant un im-

pacte positiu en la societat. 

Famicicletada 2016 : La pri-

mera Famicicletada de l'Escola 

realitzada a finals del mes 

d’abril, va ser tot un èxit. 

Gràcies a l'AMPA i als organitza-

dors de la jornada per aquesta 

iniciativa tant meravellosa. L’any 

vinent més i millor segurament!!
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Pàg. 2 “El futur ens tortura, i el passat ens encadena. Per això se’ns escapa el present.”  
ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el proper dilluns dia 16 de maig, 
també és festiu de Lliure Disposició pels alumnes de P3 fins a 4t d’ESO. 
Els alumnes de Llar d’Infants, P1 i P2, l’escola romandrà oberta aquell 
dia en horari intensiu de 8 a 15 hores del migdia. 

Benvolgudes famílies de l’escola, us recordem que ja podeu portar a la porteria de 
l’escola objectes de regal per la tómbola que un any més organitzarà l’AMPA durant 
els actes de la festa de fi de curs que tindrà lloc el dissabte dia 11 de juny. Us vo-
lem agrair d’antuvi la vostra col·laboració un any més. 

Aprofitem per recordar-vos que podeu anar seguint les activitats més destacades i 
rellenats que fan a diari els vostres fills i filles a través del Facebook i Twitter de 
l’escola. Entreu i podreu gaudir de diferents fotos de les mateixes. 


