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

El proper divendres dia 14 de febrer, l’associació 

comarcal de Mans Unides, ens demana un any més 

la nostra col·laboració. Així doncs celebrarem 

l’esmorzar solidari pel qual, tots aquells alumnes de 

l’escola que vulguin participar-hi, hauran de portar 2 

euros i se’ls donarà un panet amb una xocolatina. Els 

diners que recaptin els destinaran a alguna de les 

accions solidàries a nivell mundial que realitza aques-

ta associació. Gràcies per la vostra aportació!! 

Esmorzar de Mans Unides el 14 de febrer 

Educació Financera a les Escoles de Catalunya als alumnes de 4rt d’ESO 

En l’actual marc econòmic-financer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i en diferents nivells, 

però molt especialment a escoles i adolescents. Per aquest motiu, va sorgir l’any 2012 el projecte EFEC que té per objectiu oferir 

a les escoles públiques,concertades i privades de Catalunya, la possibilitat d’impartir educació financera bàsica a alumnes de 4rt 

d’ESO . La peculiaritat del programa és que els tallers d’educació financera són impartits per voluntaris vinculats a bancs i enti-

tats financeres. Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacio-

nals (OCDE,Unió Europea), per tal de dotar la ciutadania amb millors competències per gestionar i augmentar els estalvis i evi-

tar episodis de sobreendeutament i d’exclusió financera. Els sis tallers que s’han desenvolupat, revisat i testat amb alumnes són:  

Administrant els teus diners (gestió dels pressupostos personals) 

Finances per a la vida (introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini) 

Els dubtes quotidians d’en Jaume (situacions financeres quotidianes)   

Endeutar-se amb seny (productes de crèdit i com evitar el sobreendeutament). 

Inversió intel•ligent (característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió) 

Finances en Família (reflexionant sobre les finances personals) 
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l’escola va presentar una car-
rossa durant la celebració dels 
tradicionals tres tombs al Mer-

cadal. Enguany el tema de la 
carrossa era l’oli de la Nogue-
ra, i novament va agradar molt  
a tothom. Cal ressaltar que els 
alumnes que anaven a dalt de 
la mateixa, repartiren pa amb 
oli per a tothom.. 

Conferència AMPA escola: 

L’AMPA de l’escola va organit-
zar una conferència el passat 
28 de gener, la qual tractava 
el com poder fomentar l’au-
toestima en els nostres fills i 
filles. Tots els assistents van 

valorar-la molt positivament, i 
seguint aquesta línia de con-
ferències, es preveu de poder 
tornar a organitzar-ne una 
altra més endavant. 

Festa de Sant Antoni: L’E-
scola Pia de Balaguer va tor-
nar a estar present enguany 
durant la celebració de la Fes-
tivitat de Sant Antoni la qual 
va tenir lloc el passat diven-
dres 17 de gener. L’AMPA de 

Scottish Dancing & Songs 

in Schools: El passat dijous 
dia 30 de gener, els nostres 
alumnes de Secundària van 
poder gaudir d’una activitat 
ben original alhora que molt 
interessant. El Sr. David Vi-

vanco, va oferir als alumnes 
una demostració de dances 
tradicionals d’Escòcia, així 
com també de cançons angle-
ses. Els alumnes van poder 
participar també activament 
de les mateixes, i a part de 
passar una molt bona estona, 
divertida i animada, van poder 

conèixer d’una manera ben 
original, alguna de les tradici-
ons d’aquest país.  
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  ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Esmorzar de Mans Unides :  Benvolgudes famílies, un any més realitzarem 
l’esmorzar solidari de Mans Unides el divendres dia 14 de febrer. Aquell dia,  els 
nens hauran de portar 2 euros i els donaran un panet i una xocolatina! Gràcies!! 

Benvolgudes famílies, recordeu de retornar signada a la porteria de l’escola, les car-

tes de domiciliacions bancàries de la nova normatiza SEPA que us hem entregat.  
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Us animem a tots vosaltres a que entreu a la nostra 

página del Facebook i del Twitter... 


