
 

Data Esdeveniment 

 AGOST 

30 
Primera reunió 

de l’AMPA 

 SETEMBRE 

1 
Inici de curs de 

Llar d’Infants 

12 

Inici de curs 

d’Educació In-

fantil i Primària 

12 

Inici de curs 

d’Educació Se-

cundàia 

24 

Reunió de pares 

de Primària a les 

21 h. del vespre 

25 

Reunió de pares 

de Llar d’Infants 

i Educació In-

fantil a les 21 h.  

25 
Inici activitats 

extraescolars 

 OCTUBRE 

1 

Reunió de pares 

d’Educació Se-

cundària a les 21 

hores del vespre 

1 

Inici de les acti-

vitats extraesco-

lars 

Del 19 al 

27 

Inscripció a les 

activitats extraes-

colars 
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Benvinguts de nou !!!! 
SETEMBRE 2012 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

Estimats membres de la comunitat educativa:   En nom de tots els membres d'aquesta 
comunitat escolar vull donar-vos la benvinguda, un any més, al nostre centre, la vostra 
escola. Comença setembre, i la verdadera realitat és que en un plis-plas tot va tornant 
a la normalitat. Diem adéu a les vacances, a deixar el rellotge a qualsevol lloc, al temps 
lliure, a viat- jar, a la platja i 
a jugar sense parar. I donem 
la benvinguda a la rutina, al 
despertador i al nou curs es-
colar. Les au- les fins ara bui-
des, tornen a omplir-se de 
v e u s , d’amistat, de 
jocs, d’estudis i felicitat. Quina 
il·lusió! De nou al col·le! 
Números, pa- raules, concep-
tes, aplicaci- ons, metodolo-
gia i progra- macions. Jocs, 
teatres, canta- tes i tota mena 
d’actuacions. Pares, mares, 
nens i nenes, espero que tots 
junts aconse- g u i m  f e r 
d’aquest curs un dolç camí, en el que visquem noves vivències i descobrim un munt d’ 
experiències. Us convido alhora a participar plenament en els objectius del nostre pro-
jecte educatiu a través del diàleg i la col·laboració, per a aconseguir una òptima forma-
ció acadèmica i integral dels nostres alumnes que són els vostres fills/es. El primer dia 
d'escola per alguns nens i nenes és enyorar els pares, per altres pot resultar una mica 
inquietant, però també és per retrobar els amics i amigues, per explicar les novetats i 
per començar amb il·lusió un nou curs escolar. Un poble ancestral africà diu: “per edu-
car a un nen o a una nena cal tota una tribu”. I nosaltres afegim: la tribu necessita 
d’aquests nens i nenes per mantenir-se viva, per avançar.  Ja no puc esperar més i us 
dono la benvinguda al nou curs que ja encetem! Finalment només em queda oferir-vos 
la meva col·laboració personal, així com la del professorat i personal d'administració i 
serveis, per a aconseguir entre tots l'èxit dels nostres objectius educatius: “Aconseguir 

la millor educació d'acord amb les exigències de la societat actual”.                                              

Us desitjo un Bon Curs 2012-2013 per a tothom !!!!                                                                              
                          

            Josep Muntada i MInguell  

Reformes realitzades a l’escola durant els mesos d’estiu 

Durant els mesos d’estiu, l’escola ha sofert tot un seguit de millores pensades per a que els nos-

tres alumnes, puguin estar envoltats d’un ambient el 

més adequat possible, a més de seguir amb la política 

duta a terme els darrers anys de seguir millorant l’edifici 

i els seus diferents equipaments per tal de mantindre 

l’escola en el millor dels estats posibles. En aquest sen-

tit cal ressal-

tar que en-

guany s’han 

pintat les aules-classe, així com també els pasadissos 

del primer i del segon pis. A més, s’han posat cortines 

a les aules que donen al pati de l’escola. Ara es feina 

de tots el mantindre en condicions les millores dutes a 

terme. 
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de Correus, i fins i tot alguns 
dels parcs infantils de la ciu-
tat. A més, també van poder 
fer les tradicionals guerres 
d’aigua, tallers de manuali-
tats amb la senyoreta Tere i 
tallers de cuina. Però la no-

vetat més destacada 
d’enguany va ser que per pri-
mer cop es van organitzar les  
Convivències del Casal, du-
rant les quals els nens i ne-
nes que ho desitjaren van 
quedar-se a dormir a l’escola 

Casal d’estiu 2012: Durant 
tot l’estiu, prop d’una qua-

rentena de nens han pogut 
gaudir i disfrutar de les di-
verses activitats que un any 
més van realitzar-se durant 
el tradicional Casal d’Estiu de 
l’Escola Pia de Balaguer. Així 
doncs, els nens i nenes ins-
crits al mateix, van poder 
compaginar activitats que es 
realitzaven dins de l’escola 
com també a fora de la ma-

teixa, i sempre sota l’atenta 
mirada de les monitores del 
mateix, la Laia Ferrer, la 
Magda Gregori, la Raquel Ca-
elles i la Bibiana Clotet. Van 
visitar també el Parc de Bom-
bers de la ciutat, les oficines 

Els més petits de la casa, 
els més treballadors: Els 
alumnes de Llar d’infants, 
van ser el últims de la casa 
en acomiadar el passat curs 

escolar 2011-2012, ja que 
van venir a l’escola fins el 31 
de juliol. Cal ressaltar però, 
que les professores de la 
nostra Llar els van preparar 
diverses activitats i jocs 
d’aigua per tal de fer més 
suportable la calor de l’estiu. 

Inici de curs: Primer dia de 
curs, moment en el qual els 
vostres fills/es es retroben 
amb els amics i comencen 
novament a familiaritzar-se 
amb l’escola, amb il·lusions 
renovades i amb moltes ga-
nes d’aprendre. Benvinguts!!
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Pàgina 2 """"La forma més fàcil per ser enganyat és creure’s més llest que els altres" (La Rochefoucauld)(La Rochefoucauld)(La Rochefoucauld)(La Rochefoucauld)    

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us informem que a sota de l’escala del vestíbul principal hi ha 
una capsa amb roba perduda del curs passat, que hi estarà fins a finals de setem-
bre. Tots aquells que heu trobat a faltar alguna peça de roba podeu venir a mirar-ho 
si hi és. A principis del mes d’octubre, tota la roba que hi quedi, la farem arribar a 
Càritas de l’Urgell. 

Us informem que els preus del menjador escolar per aquest curs 2012-2013 
de P3 fins a 4t d’ESO serà pels alumnes fixos 129’50 €/mes, menys els mesos 
de setembre, desembre i juny que serà de 109’50 €/mes.                   
Per altra part els alumnes que es quedin de forma esporàdica al menjador, el 

preu serà de 8’50 €/dia. 

Aquest mes us volem recomanar un parell de lectures adreçades a totes les edats. La primera “Tu y yo” de 

Niccolo Ammanti, i la segona “ Simiocràcia” d’Aleix Saló. 


