
 

Data Esdeveniment 

10 

Excursió a Cal 

Fino  dels alum-

nes d’E. Infantil 

10 

Excursió Cicle 

Mitjà a La Mari-

nada de Cambrils 

10 
Excursió 1r i 2n 

d’ESO a Espot 

12 
Jornada de Portes 

Obertes 

14 
Excursió de 3r i 4t 

d’ESO a Tremp 

16 Proves Cangur 

17 

Agermanament 

ITB dels alumnes 

del Mou-te 

17 
Fi del 2n trimes-

tre 

24 

Fira de Jocs de 

Peti dels alumnes 

de 3r i 4t de pri-

mària 

24 

Lliurament dels 

informes de la 

ESO del segon 

trimestre 
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Recull d’activitats 

C/ Barcelona 73-87 

Telèfon: 973 445727 

Fax: 973 450474 

E-mail: balaguer@escolapia.cat 

http://balaguer.escolapia.cat/ 

feien molt de goig!!! 

Carnestoltes a la ciutat: Per 

altra part, la carrossa de la nos-

tra escola i una comparsa de 

mares, pares i alumnes del cen-

tre van participar en la rua del 

carnestoltes infantil de Balaguer 

la qual es va celebrar a la ciutat 

per primer cop en diumenge al 

matí.  

Carnestoltes a l’escola: El 
passat divendres dia 24 de fe-

brer, vam celebrar a la nostra 
escola la festa del Carnestoltes, 
la qual va ser de nou tot un èxit 
gràcies a la col·laboració de to-
tes les famílies del centre. Cal 
ressaltar que durant el matí es 

va realizar un any més la rua de 
l’escola pels carrers principals de 
la ciutat. Els nostres alumnes 

Sta. Maria de les Franque-

ses : Alumnes de quart de 

secundària de la nostra escola, 

dins de l’àrea de socials, van fer 

una visita guiada per responsa-

bles del Museu de la Noguera, a 

Santa Maria de les Franqueses. 

Aquests alumnes seguiran visi-

tant els propers mesos diferents 

espais històrics de la nostra ciu-

tat. 

The Fonix : Un any més els 

nostres alumnes, desde cinquè 

de primària fins a quart de se-

cundària, han participat en la 

fase local del concurs d'anglès 

internacional de Catalunya ano-

menat THE FONIX en en l’edició 

d’enguany. Aquests alumnes van 

ser els nostres representants. 
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Pàg. 2 “La paciència és la companya de la saviesa” ( Sant Agustí ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, tots aquells de vosaltres que vulgueu la foto de 
grup del carnestoltes celebrat aquí a l’escola, podeu passar a recollir-la 
per l’Estudi 74, del carrer Barcelona de Balaguer. 

Benvolgudes famílies us recordem que a partir de la setmana del 
dilluns dia 20 de març hi ha canvi de piscina i per tant s’inicia el 
tercer trimestre a on els alumnes de P3 fins a 3r de primària fa-
ran l’activitat de medi acuàtic el dia que tinguin assignat. 

Benvolgudes famílies, us recordem que la jornada de portes obertes de 
l’escola prevista per aquest diumenge dia 12 de març, és oberta a totes 
les famílies que ja formeu part de la nostra comunitat educativa. 


