
 

Data Esdeveniment 

3 
Plantada de l’ar-

bre 4t de prim. 

6 

Excursió CI a 

Montsonís i als 

Bombers CM 

13 
Excursió CS a 

Barcelona 

19 Inici 3r trimestre 

19 
Proves Cangur 5è 

i 6è de prim. 

20 
Lliurament infor-

mes 2n trimestre 

25 

Audicions alum-

nes del Conserva-

tori de P5 a 3r de 

primària 

27 
Teatre Thao per a 

1r de prim. 

27 

Fira de Jocs de 

Pati a 3r i 4t de 

primària 

27 
Excursió Infantil 

a Ull de Bosc 

27 i 28 
Cantada de Cara-

melles 

29 

Missa del Diu-

menge de Rams a 

l’escola a les 12 h. 

Del 28 

de març 

al 6 d’a-

bril in-

closos 

FESTIU  

SETMANA SANTA 

F U L L  I N F O R M A T I U  M A R Ç  2 0 1 5  06– 03- 2015 

MARÇ 15 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  



 

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 del centre van participar 

en la rua del carnestoltes de Ba-

laguer tot guanyant el tercer 

premi en carrosses. Gràcies a 

tota l’AMPA de l’escola per se-

guir portant el nom de l’escola 

Carnestoltes a l’escola: El 
passat divendres dia 20 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 

en les diverses activitats munici-

pals. 

Agermanament Mou-te ITB : 

Els dies 27 i 28 de febrer es va 

dur a terme el tradicional ager-

manament entre els grups del 

Mou-te de Tàrrega-Igualada–

Balaguer, que enguany va tenir 

lloc a la casa de colònies de la 

Censada de Santa Margarida de 

Montbui. Els nens i nenes van 

disfrutar d’allò més en un entorn 

del tot natural. 

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 la seva 

vuitena edició. 
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Pàg. 2 “La paciència és la companya de la saviesa” ( Sant Agustí ) 

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que els propers dies 30 i 31 de març, 
1 i 2 d’abril, l’escola romandrà tancada pels alumnes escolaritzats de P3 
fins a 4t d’ESO, ja que es tracta dels dies festius de Setmana Santa. Tan-
mateix, pels alumnes de la nostra Llar d’Infants, P1 i P2, l’escola estarà 
oberta tots quatre dies en horari intensiu de 8 a 15 h. 

Tanmateix us volem recordar que el dilluns dia 6 d’abril, és festiu per a 
tota l’escola com a conseqüència del dia de la Mona. I que per tant no es 
reiniciaran les clases amb total normalitat fins el dimarts dia 7 d’abril. 

Benvolgudes famílies us recordem que a partir de la setmana del dilluns dia 16 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 faran l’activitat de medi acuàtic el dia que tinguin assignat. 


