
 

Data Esdeveniment 

1 FESTIU 

4 
Festiu de lliure 

disposició 

8 

Jornada d’Esport i 

Convivència de 

6è prim. a Mataró 

9 Confirmacions 

Del 10 al 

16 

Viatge a Anglater-

ra dels alumnes 

de 3r d’ESO 

10, 16  

i 17 

Celebració de les 

Primeres Comuni-

ons a l’escola 

14 i 15 

Proves diagnòsti-

ques a 3r de pri-

mària 

27 

Visita de l’actual 

Secretari General 

d’Escola Pia Cata-

lunya, Sr. Joan 

Vila, i del seu 

relleu, Sr. Antoni 

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

Benvolgudes famílies, us recordem que també us podeu inscriure al Casal d’estiu 

que organitzarà de nou l’escola pels dies laborables no lectius del mes de juny, 

juliol i setembre. El casal va dirigit a nens i nenes de P3 fins a 4t de primària, i 

en ell s’hi alternaran activitats de caire plàstic i manual, tallers de cuina, jocs d’ai-

gua, gincames, piscina….en definitiva es tracta que els nens gaudeixin d’aquest 

temps lliure de l’estiu en companyia dels seus amics i amigues i en un entorn 

adequat a les seves necessitats. Us volem recordar que el nostre casal d’estiu està 

obert a inscripcions d’alumnes d’aquest centre, i també a nois/es externs a l’esco-

la. Rebreu més informació detallada en una circular informativa que us farem 

arribar en breu per tal de que pugueu anar organitzant-vos el més aviat posible. 

Medalla d’Or al Mèrit Cívic 
El passat 5 de maig, en sessió extraordinària del Plenari del Consell 
Municipal, l'Ajuntament de Barcelona va concedir la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic a la Escola Pia de Catalunya per una dilatada trajectòria 
d’innovació pedagògica integradora i compromesa amb el canvi so-
cial, inspirant-se amb els valors de l’Evangeli i per la transmissió de 
valors oberts, acollidors, innovadors, participatius, arrelats, transfor-
madors i cristians al seu alumnat català i en particular barceloní, ja 
que enguany fa 200 anys de la seva presència a la nostra ciutat a tra-
vés de l’Escola Pia de Sant Antoni. 

Calendari d’activitats destacades fins a final de curs 

Benvolgudes famílies, a continuació  us detallem el calendari de festes i activitats 

d’escola destacades des d’ara fins a final de curs: 

DATA MES ACTE OBSERVACIONS 

 

    5 

 

      JUNY 

Lliurament 

d’orles a P5 , 

6è i 4t ESO 

El proper dijous dia 21 de 

maig, a les 9h. del matí, 

faran les fotografíes als 

nens i nenes per les orles. 

 

   13 

 

      JUNY 

Festa de 

fi de curs 

Es farà de nou l’escala en 

Hi-fi per a adults, i per 

tant us animem a partici-

par-hi en grups classe o 

d’amics com l’any passat. 



 

Recull d’activitats 
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de dibuix i literari, on va poder 
quedar palés novament la quali-
tat d’alguns dels treballs presen-
tats pels alumnes de la nostra 
escola. Algun d’ells fins i tot, 
arribant a guanyar algún premi 
a nivel local. 

Hort a l’escola: Enguany s’ha 

iniciat el procés més pràctic a 

l’hora de convertir el nostre cen-

tre educatiu en una escola ver-

da. Ja es portaven realitzant 

diverses activitats al respecte, 

però la més esperada per tots 

segurament, era la posada en 

funcionament del nostre propi 

hort escolar, el qual ja es tracta 

d’una realitat. Cal destacar les 

ganes amb les que s’han agafat 

aquest projecte d’escola verda 

els alumnes del nostre centre, i 

Celebració de Sant Jordi a 
l’escola: Un any més, tota la 
comunitat educativa de l’Escola 

Pia de Balaguer va celebrar la 
diada de Sant Jordi amb tot un 
seguit d’actes organitzats per la 
comissió pertinent. Així doncs no 

van faltar les activitats de caire 
més lúdic així com tampoc  els 
tradicionals premis del concurs 

en especial la tasca que desen-

volupen els agents verds. 

Tòtem publicitari : El passat 

mes d’abril, l’alcalde de la ciutat, 

acompanyat per alguns dels 

seus regidors, van presentar als 

nostres alumnes de la ESO el 

Tòtem publicitari que està ubicat 

al vestíbul de l’escola, a on hi 

figura tota la informació juvenil 

mensual i municipal adreçada 

als joves de la ciutat. 

P2 a Vilamajor : Els nostres 

alumnes de P2, van poder gau-

dir d’una jornada brillant, plena 

d’activitats i emocions a Vilama-

jor. Els nens i nenes van poder 

veure i tocar ovelles petites, a 

més de jugar a l’aire lliure en un 

gran sorral. Va ser fantàstic!! 
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Pàg. 2 “La vida sempre t’ofereix una segona oportunitat, i aquesta és diu DEMÀ.”  
ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que de cara al curs vinent 2015-2016, 
es canvia l’equipament esportiu coorporatiu. La previsió era que el tin-
guèssim disponible aquí a l’escola durant aquesta primavera, però final-
ment es retrassarà un pèl més del que ens esperàvem. Així doncs, quan 
el tinguem disponible a l’escola us ho notificarem . Tanmateix us volem 
recordar també que encara teniu disponible per poder adquirir a l’escola 
mateix algunes peces del xandall actual, tant curt com llarg, les quals 
tenen un descompte del 60%, i que es podrá dur a l’escola sense cap in-
convenient durant els propers dos o tres anys. 

Benvolgudes famílies de l’escola, us recordem que ja podeu portar a la porteria de 
l’escola objectes de regal per la tómbola que un any més organitzarà l’AMPA durant 
els actes de la festa de fi de curs que tindrà lloc el dissabte dia 13 de juny. Us volem 
agrair d’antuvi la vostra col·laboració un any més. 


