
 

Data Esdeveniment 

14 

Competències 

Bàsiques a 4t d’E-

SO 

15 

Competències 

Bàsiques a 4t d’E-

SO 

17 

Excursió a TV3 i 

Camp Nou del 

CS de Primària 

22 
Tallers EFEC a 4t 

d’ESO 

24 

11:30h. Rua de 

Carnestoltes per 

la ciutat ( INF. i 

Prim.) 

24 

Celebració del 

Carnestoltes a 

l’escola. ( Tarda ) 

26 

Carnestoltes In-

fantil a la ciutat 

de Balaguer. Rua 

pels carrers de la 

ciutat 

27 

Festiu de lliure 

Disposició pels 

alumnes de P3 a 

4t d’ESO 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

 
  12 de Març , PORTES OBERTES 

Benvolgudes famílies, cada curs escolar, l’Escola Pia de Balaguer vol donar a 
conèixer els seus espais i projectes pedagògics a totes aquelles famílies que han 
d’escolaritzar per primera vegada el seu fill/
a en alguna etapa educativa obligatòria a la 
nostra escola, i també compartir una jorna-
da de germanor plegats amb tots els que ja 
formen part de la nostra comunitat. És per 
aquest motiu que us convidem a la Jornada 
de Portes Obertes del proper diumenge 12 
de març, de les 11.30 a les 14.00h. Espe-
rem comptar amb la vostra visita, poder-vos 
explicar els nostres projectes i intercanviar 
impressions que de ben segur ens ajudaran 
a créixer com a escola. Hi haurà de nou 
xerrades informatives, espais on poder 
compartir experiències entre les famílies, i 
ganes, moltes ganes de poder compartir 
amb vosaltres una jornada festiva per a nos-
altres. 

Enguany les dates de preinscripció seran 
del 23 de març al 4 d’abril inclosos, tot i que encara està pendent de publicació 
de forma oficial per part del departament d’Ensenyament. 

Benvolgudes famílies de l’escola, com ja sabeu, l’AMPA 
està fent una carrossa per tal de poder participar a la Rua 
Infantil de Carnestoltes que organitza l’Ajuntament de 
la ciutat el proper diumenge dia 26 de febrer del 2017. 
Enguany aquesta és la novetat que presenta el carnestoltes 
de la ciutat de Balaguer, i per  tant convidem a totes les 
famílies de l’escola a gaudir, i acompanyar la carrossa de 
la nostra escola aquell dia, per tal de viure la festa amb les 
famílies i amics de la nostra comunitat educativa. Des de 
l’AMPA us recordem que aquells de vosaltres que vul-
gueu ajudar en l’el·laboració de la carrossa, us adreceu a 
algun delegat de classe o bé a la porteria de l’escola i us 
informaran de com poder donar un cop de mà.  Alhora que us volem agrair l’esforç que feu els pares i 
mares de l’escola per realitzar les disfresses dels diferents cursos del centre, les quals es superen any darrera 

any, i serveixen per a lluir-les d’allò més durant la rua 
que organitzarà l’escola els divendres dia 24 de febrer 
de les 11:30 hores a les 13:00 hores del migdia pels 
carrers de la ciutat. Així doncs, la rua , en la que hi 
participaran els alumnes de P3 fins a 6è de primària 
com cada any, sortirà de l’escola i baixarà pel carrer 
Barcelona, per seguidament enfilar el Passeig de l’Esta-
ció fins a l’estàtua de Gaspar de portolà. I finalment es 
tornarà a l’escola, a on continuarà la festa el divendres 
a partir de les tres del migdia al pavelló de l’Escola . 

EL RACÓ DE L’AMPA 
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va concentrar al menjador de 
l'escola per a fer una petita cele-
bració de la Pau la qual va cul-
minar amb la creació de la gar-
landa de la Felicitat, la qual està 
ubicada al vestíbul. 

Setmana de la Pau: Enguany, 

a l’escola vam realitzar diferents 

activitats per etapes per tal de 

treballar la Pau des de diferents 

àmbits. Vàrem fer des de tallers 

d’Aikido, a tallers de solidaritat, i 

xerrades de gratitud.  

DENIP i Pessiga’t: El passat 
dilluns dia 30 de gener vam ce-
lebrar el DENIP, el Dia Escolar 

de la No-violència I la Pau al 
Món, el qual és celebra cada any 
en aquesta data, i a l'Escola  es 
realitza una activitat la qual 
comta amb una gran participació 
de les famílies integrants d'a-
questa comunitat educativa, el 
tradicional Pessiga't. Aquesta es 
tracta d'una activitat solidària en 
la que tothom qui vol  porta a 
l'escola un pastís cassolà que 
després es repartiran entre tots 
els alumnes del centre. Enguany 

es van repartir prop d’una no-
rantena de pastissos. Cal ressal-
tar que els pastissos any darrera 
any són una autèntica merave-
lla. Prèviament a la degustació 
dels mateixos, tot l'alumnat es 

Polititza’t a l’ESO: El dilluns 30 

de gener, en Xavi, Aina i l'An-

dreu, estudiants de Ciències Po-

lítiques de la Universitat Pompeu 

Fabra van venir a les classes de 

2n i 3r d’ESO per parlar-nos so-

bre un tema que està molt  “de 

moda” i també en descrèdit, la 

política.  

Visita d’un trobador als 

alumnes de la ESO de l’esco-

la : Sí, sí … tal com ho sentiu! El 

passat dilluns, 16 de gener, Emi-

liano Valdeolivas, un joglar del 

segle XXI, va visitar-nos i va 

oferir un recital als alumnes de 

3r i 4t d’ESO. L'audició , d'una 

hora de durada, va significar un 

“passeig musicat” per la història 

de la literatura castellana. 
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Pàg. 2 “Sigues flexible i et mantindràs recte” ( Lao Tse ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el proper dilluns dia 27 de febrer, l’escola 
romandrà tancada pels alumnes escolaritzats de P3 fins a 4t d’ESO, ja que es tracta 
d’un dia festiu de Lliure Disposició. Tanmateix, pels alumnes de la nostra Llar d’In-
fants, P1 i P2, l’escola estarà oberta en horari intensiu de 8 a 15 h. 

Us recordem que la Rua de Carnestoltes del divendres dia 24 de febrer al matí, s’ini-
ciarà a les 11:30 h aprox i seguirà el recorregut tradicional de cada any. Es baixarà 
pel carrer Barcelona i es seguirà tot seguit el Passeig de l’Estació fins a l’estàtua de 
Gaspar de Portolà, per tornar a l’escola a continuació. 

Des de l’AMPA s’anima a totes les famílies de l’escola, a sumar-se el diumenge dia 
26 de febrer a la Carrossa de l’escola que participarà enguany de nou a la Rua de 
Carnestoltes. Recordeu que enguany hi ha una rua infantil el diumenge al matí a 
partir de les onze. Animeu-vos que la carrossa us espera a tots!! 


