
 

Data Esdeveniment 

1 Reunió pares ESO 

1 
Inici de les extraesco-

lars 

3  Elecció delegats ESO 

5  Inici del Mou-te 

9 

Reunió famílies 1 i 2 

ESO del Projecte 

Digital. (21 hores) 

9 i 10 Recuperacions ESO 

10 Inici de la Catequesi 

11 
Excursió 3r i 4t de 

primària a Verdú 

12  Festiu 

20 
Reunió Federació 

d’AMPES EPC 

23 

Inici de la Campanya 

“ Sentir és tan nor-

mal...Emociona’t “ 

23 1ª Preavaluació ESO 

24 

Taller 3 i 4 ESO 

sobre violència mas-

clista 

25 i 26 

Proves Diagnòsti-

ques de 5è de primà-

ria i 3r d’ESO 

26 
Llirament Preavalua-

cions ESO 

31  
Taller de Seguretat 

Viària a 3r ESO 

31 

Taller 1 i 2 d’ESO 

sobre violència mas-

clista 

31 
Celebració de la 

Castanyada 

 

F U L L  I N F O R M A T I U  -  O C T U B R E  2 0 1 2  4– 10 - 2012 
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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, a continuació us detallem els delegats representants de l’AMPA que 
han sorgit de les diferents votacions efectuades a aquelles classes que tocava durant les 
reunions de pares d’inici de curs:  

Castanyada 2012 

El proper dimecres dia 31 d’octubre, els 

nostres alumnes de l’escola celebaran un 

any més la tradicional Castanyada, la qual 

comtarà novament amb diverses activitats 

relacionades amb la festa, així com la de-

gustació de les castanyes per gentilesa de 

l’AMPA. 

P1        Família Pla—Castellà   3 Prim.   Família Solans—Vidal              

P2        Família Pedra—Cabezas  4 Prim.   Família Rovira—Solé                            

P3        Família Sáiz– Rafel   5 Prim.   Família Gea—Calveiro                         

P4 A     Família Trilla—Pinies    6 Prim.   Família Víctor—Baldomà            

P4 B     Família Viola—Morera   1 ESO    Família Puigpelat—Giné                         

P5        Família López—Felip   2 ESO    Família Bonet—Melendres                                

1 Prim. Família Sirera—Tarragona  3 ESO    Família Giné—Florensa              

2 Prim. Família Sabata—Datzira   4 ESO    Família Moreno—Riasol 

 Proves diagnòstiques a 5è  de primària i a 3r d’ESO 

       Un any més, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica d’Educació (LOE), així com 

el seu desenvolupament a Catalunya amb els Decrets 142/2007 i 143/2007, pels quals 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació secundària 

obligatòria, tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic. Aquesta avaluació 

se centra en les competències bàsiques del currículum.  

En el curs 2012-2013, el Departament d’Educació planteja per a l’alumnat de 5è curs 

d’educació primària i de 3r curs d’educació secundària, com ja va fer el curs passat, proves 

d’avaluació de la competència comunicativa lingüística (comprensió i expressió escrita) en 

llengua catalana, llengua castellana i aranès a la Vall d’Aran, i a més, proves d’avaluació 

de la competència matemàtica. Aquesta avaluació diagnòstica té caràcter orientador i for-

matiu per al centre, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa, 

sense efectes directes en l’expedient acadèmic individual.  

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre al centre ana-

litzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per aconseguir la formació i els aprenen-

tatges que estableix el currículum. A la nostra escola, aquestes proves es passaran els 

dies 25 i 26 d’octubre, tant a 5è de Primària com a 3r d’ESO. 

Projecte Auxiliar de Conversa 

L’escola un any més continua apostant pel Projecte 

d’Auxiliars de Conversa, a travès del qual, durant 

aquest curs ens acompanyarà la Charlotte Dawson, 

provinent de Rainham, al comtat de Kent. El resul-

tat del projecte es valora del tot positiu. Així doncs,  

Benviguda a la nostra escola!!  Welcome Charlotte! 



 

Recull d’activitats 

C/ Barcelona 73C/ Barcelona 73C/ Barcelona 73C/ Barcelona 73----87878787    
25600 BALAGUER25600 BALAGUER25600 BALAGUER25600 BALAGUER    

Telèfon: 973 445727Telèfon: 973 445727Telèfon: 973 445727Telèfon: 973 445727    
Fax: 973 450474Fax: 973 450474Fax: 973 450474Fax: 973 450474    
EEEE----mail: balaguer@escolapia.catmail: balaguer@escolapia.catmail: balaguer@escolapia.catmail: balaguer@escolapia.cat    
http://balaguer.escolapia.cat/http://balaguer.escolapia.cat/http://balaguer.escolapia.cat/http://balaguer.escolapia.cat/    

Cal ressaltar que els alum-
nes, tant els més grans com 
els més petits, hi estan molt 
il·lusionats. 

Projecte Digital a 1r i 2n 
d’ESO:  Enguany, els nostres 

alumnes de primer i segon de 
secundària podran desenvo-
lupar el projecte digital a tra-
vés del qual treballaran di-
verses matèries al llarg del 
curs amb el seu portàtil. 
Aquest es tracta d’un projec-

Apadrinaments de lectura 

2012/2013: Durant tot 

aquest curs escolar, es conti-
nua amb els apadrinaments 
de lectura, els quals estan 
lligats amb el projecte del Pla 
Lector de l’escola, projecte el 
qual pretén seguir fomentant 
la lectura entre els més jo-
ves. Aquests apadrinaments 
suposen que els alumnes de 
cinquè i sisè de primària, 
ajuden un dia a la setmana a 

llegir a companys i compa-
nyes més petits, en aquest 
cas als alumnes de P5 i pri-
mer de primària respectiva-
ment. Entre ells es fan pre-
guntes per tal de dur a terme 
una bona comprensió lectora. 

te el qual compta amb el su-
port tant de les famílies com 
de l’escola, i del qual creiem 
que la valoració a final de 
curs serà del tot positiva. Els 
portàtils dels alumnes, es 

podran deixar a l’escola en 
les taquilles individuals ins-
tal·lades a les aules en qües-
tió. 

Els alumnes de P2 estre-
nen mascota aquest curs 
2012-2013: Els més petits 
de la casa, en aquest cas els  
de P2, han iniciat el curs co-
neixent al Blanquet, la seva 

mascota, a través del qual 
s’iniciaran en el món del joc 
des d’un punt de vista dife-
rent. Van poder fotografiar-
se amb ell i cal dir que estan 
encantats amb el nou amic.  
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ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies de 1r i 2n d’ESO, la reunió del projecte digital que inicialment 
estava programada pel proper dilluns dia 8 d’octubre, passa a fer-se l’endemà, el 
dimarts dia 9 a les 21’00 hores a l’escola.  

Xerrada informativa a la Pallavacara, el dilluns 22 d’octubre a les 19 h. sobre 

el nou règim legal de les treballadores de la llar. 

Aquest mes us volem recomanar un parell de lectures adreçades a totes les edats. La primera “El llenguatge 

secret de les flors” de Vanessa Diffenbaugh, i la segona “ Bella edat” de Maria Barbal. 

El proper dijous dia 11 d’octubre, els alumnes de tercer i quart de primària, 
realitzaran una excursió a la localitat de Verdú, en la qual podran visitar prin-

cipalment el Museu de Joguets i Autòmats de la població. 


