
 

Data Esdeveniment 

3 Pre-avaluacions 

6 

Lliurament infor-

mes de les pre-

avaluacions a les 

famílies 

13 

Xerrada a 6è de 

prim. sobre Inter-

net segura 

13 
Esmorzar de 

Mans Unides  2€ 

18 

Celebració del 

Dimecres de Cen-

dra de 3r a 6è de 

prim. 

20 

11:30h. Rua de 

Carnestoltes per 

la ciutat ( INF. i 

Prim.) 

21 
Carnestoltes a la 

ciutat de Balaguer 

23 
Festiu de lliure 

disposició 

27 i 28 

Agermanament 

del Mou-te amb 

Igualada-Tàrrega-

Balaguer 

28 

Fase territorial del 

concurs “The 

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

EL RACÓ DE L’AMPA 
Benvolgudes famílies, us recordem  que  aquests diez, alguns pares i mares de l’escola queden per les nits 

per a fer la carrossa del Carnestoltes la qual participarà en la rua de la ciutat de Balaguer el proper dissabte 

dia 21 de febrer. Tots els nens i nenes que vulguin, aquell dia podrán pujar a dalt de la carrossa i disfrutar 

de la festa amb els seus amics i amigues de l’escola. Alhora, també  volem recordar-vos que la nostra carros-

sa que va participar als tres tombs de Sant Antoni  ( la qual la podeu veure en les fotos de la página del 

darrera ) va guanyar el primer premi……..enhorabona AMPA !!! 

 
  Estrenarem equipació esportiva !! 

Benvolgudes famílies, us recordem i comuni-

quem de nou, que Escola Pia Catalunya ha deci-

dit canviar el disseny de la roba esportiva de les 

nostres escoles, millorant-ne també la qualitat. 

De moment el nou model està en període de 

fabricació, i no estarà disponible a la venda fins 

a la primavera. A partir d’avui i fins a acabar 

l’estoc, les escoles seguirem venent l’equipament 

actual, aplicant un 60% de descompte en tots els 

pro-

ductes (inicialment s’havia publicat un 40%). Com 

en tot procés de transició, l’escola no imposarà cap 

restricció ni obligatorietat de portar l’equipament 

nou a partir de setembre: aquells alumnes que tin-

guin l’equipament actual en bon estat podran se-

guir portant-lo tan temps com vulguin, i entenem 

que durant un o dos anys coexistiran a l’escola els 

dos equipaments; això no exclourà, però, que aque-

lles famílies que vulguin adquirir el nou disseny ho 

puguin fer quan vulguin. Aquí teniu el llançament 

oficial dels nous models de roba, i en podeu veure 

el disseny.  

 

 

ROBÒTICA A Ed. INFANTIL I A Ed. PRIMÀRIA 
Durant el transcurs d’aquest curs escolar, els nens i nenes de P5 i alumnes de primària van poder "jugar" 
amb unes noves companyes, les Bee-Bot, un petit robot en forma d'abella. El Bee-bot és un robot que ens 
permet aprendre a dissenyar i a programar diferents recorreguts sobre una quadrícula amb una proposta 
educativa. En el nostre cas vam treballar els colors, les lletres i les paraules, també els planetes i les parts del 
cos. El nostre plantejament va consistir en presentar primer el funcionament del Bee-Bot a mig grup 
d'alumnes a l’hora d'informàtica. L’alumnat, en petit 
grup, va anar investigant i descobrint lliurement el seu 
funcionament, sota la supervisió del mestre, que no va 
haver d’intervenir gaire. Posteriorment vam començar 
a fer servir els robots introduint una seqüència d’ins-
truccions per anar d’un lloc a un altre d'una quadrícu-
la. Cadascun dels nens va idear la seva estratègia per 
establir la seqüència de moviments. En aquesta activi-
tat es van treballar aspectes com: treball en equip, 
lateralitat, creativitat i planejament de seqüencies. 
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a la degustació dels mateixos, 
tot l'alumnat es va concentrar a 
la capella de l'escola per a fer 
una petita celebració de la Pau 
la qual va culminar amb la crea-
ció d'un colom a base de les di-
ferents fotografies d'alumnes, 
mestres i personal no docent 
integrants de l'Escola Pia de Ba-
laguer, ubicat al vestíbul. 

Carrossa de Sant Antoni: En-

guany, la carrossa de l’escola 

que va participar als tres tombs 

de Sant Antoni, va guanyar el 

DENIP i Pessiga’t: El passat 
dilluns dia 2 de febrer vam cele-
brar el DENIP, el Dia Escolar de 

la No-violència I la Pau al Món, 
el qual és celebra cada any el 30 
de gener, però a l'Escola Pia es 
va dur a terme el dilluns ja que 
paralel·lament es realitza una 
activitat la qual comta amb una 
gran participació de les famílies 
integrants d'aquesta comunitat 
educativa, el tradicional Pessi-
ga't. Aquesta es tracta d'una 
activitat solidària en la que tot-
hom qui vol  porta a l'escola un 
pastís cassolà que després es 

repartiran entre tots els alumnes 
del centre. Enguany es van re-
partir prop de cent-vint pastis-
sos. Cal ressaltar que els pastis-
sos any darrera any són una 
autèntica meravella. Prèviament 

primer premi. Cal destacar que 

van repartir esmorzar per a tots 

els assistents. Enhorabona!!  

Visita del Ramon Mayals: 

L’artista local, Ramon Mayals, va 

visitar als nostres alumnes de la 

ESO per fer-los-hi una classe 

teòrica i pràctica de dibuix. Val a 

dir que quedaren meravellats. 

Visita a Les Franqueses : Els 

alumnes d’Història de l’art de 4t 

d’ESO de l’escola van fer una 

visita guiada al Monestir de Les 

Franqueses. La visita, la qual va 

ser organitzada pel Museu de la 

Noguera, va servir per a que els 

nostres alumnes, veiessin in situ 

tot allò treballat a l’aula referent 

a aquest monestir tant pròxim 

de la nostra ciutat. 
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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 23 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. 

Benvolgudes famílies, us comuniquem que el proper divendres dia 13 de febrer, a 
l’escola celebrarem el tradicional esmorzar solidari de Mans Unides, en el qual, tots 
aquells de vosaltres que hi vulgueu participar, heu de donar als alumnes 2 euros, i a 
canvi els hi donaran un panet i una xocolatina. Cal ressaltar la bona participación 
d’aquesta activitat solidària que realitzem aquí a l’escola per tal de col·laborar de 
nou amb aquesta ONG. 

Us recordem que la Rua de Carnestoltes del divendres dia 20 al matí, s’iniciarà a les 
11:30 h i seguirà el recorregut tradicional de cada any.  


