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Sentir és tan normal….Emociona’t !!! 
NOVEMBRE 2012 
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E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

Tan si som grans com si som petits tenim dies bons i dies dolents, moments que ens són 
agradables i d’altres que no. Sovint però, tenim el mal hàbit de pensar més en aquelles 
coses que ens molesten o que ens fan estar de mal humor i aquest malestar que sentim, 
de vegades, el transmetem a les persones que tenim més a la vora. Una bona recepta a 
curt termini podria ser parar un instant la nostra ment i recordar els bons moments per tal 
que aquests records ens ajudin a sentir-nos 
millor. Però si volem que els sentiments posi-
tius ens acompanyin sempre no hi ha res millor 
que reconèixer que som vulnerables i compartir 
amb els altres el que ens passa : els nostres 
secrets, els nostres errors, les nostres pors , 
les nostres alegries…… Aprendre a explicar, 
però sobretot a escoltar . Aprendre a ser empà-
tics i saber-nos posar en el lloc de l’altra perso-
na. Els lligams d’amistat es creen quan som 
solidaris, honestos i empàtics, en definitiva, 
quan pensem en els sentiments dels altres. Diu 
un savi japonès , el professor Karamori : “Quan els companys escolten un altre, viuen per 
sempre en el seu cor. Deixa que la gent visqui en el teu cor. N’hi cap tanta com vulguis!!!!” 

 Federació d’AMPES d’Escola Pia de          

Catalunya a  Balaguer el passat 20 d’0ctubre 

“No podem modelar els fills segons els nostres desitjos. Hem d’estar al seu costat esti-

mant-los tal i com Déu ens els ha lliurat”. Amb aquest text de Wolfgang Goethe va iniciar-

se la reunió de la Federació d’AMPES de l’Escola Pia de Catalunya la qual va tenir lloc el 

passat 20 d’octubre a l’escola de Balaguer. Fruit de la VI Assamblea de les Institucions 

Educatives, la Federació ha aprovat un pla estratègic per al quadrienni 2011-2015, durant 

el qual la Federació s’ha proposat com a eixos bàsics del seu treball el donar suport a les 

diferents associacions de pares i mares per al desenvolupament del projecte compartit 

Escola-Família, promoure la participació dels pares i mares en accions de formació institu-

cional, promoure una proposta sobre formació de les famílies en l’àmbit de la interioritat, 

promoure un model d’organització educativa més participatiu i promoure un sentiment de 

pertinença a la institució entre els alumnes.  També sorgí la possibilitat de confeccionar un 

catàleg de conferenciants. De fet, la Confederació d’Associacions de pares i mares de les 

Escoles Cristianes de Catalunya, ja en 

disposa d’un, que l’Escola Pia de Balaguer 

ha fet servir per  programar les conferènci-

es per aquest curs escolar. Joan Vila, Se-

cretari General de l’Escola Pia de Catalu-

nya va concloure l’acte, entre d’altres, ex-

posant els resultats del sondeig per detec-

tar aquells aspectes que envolten el dia a 

dia de les escoles.  

Exposició sobre violència masclista 

El hall de l’escola ha acollit durant uns dies aquest 

mes d’octubre, una exposició que tractava sobre la 

violència masclista, tema sobre el qual els nostres 

alumnes de Secundària van rebre una xerrada infor-

mativa, que va generar molt d’interés entre els joves. 

   “Comunicació pares i fills en 

l’adolescència” 

El proper dimecres dia 21 de no-

vembre a les 21’00 hores i a la 

capella de l’escola, l’AMPA ha 

organitzat una conferència sota el 

títol “Comunicació pares i fills en 

l’adolescència”, la qual anirà a 

càrrec del Sr. Juanjo Fernández, 

llicenciat en Filosofia i Lletres, qui 

actualment efectua les tasques de 

consultor pedagògic a la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya. 
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passar una nit a l’escola ple-
na d’activitats i sorpreses. 

El pediatre visita l’escola: 
El pediatre del CAP de Bala-
guer, Dr. Francesc Domingo, 
va visitar la nostra escola per 
tal de poder passar una esto-
na d’allò més agradable amb 

els alumnes d’Educació In-
fantil, alhora que els ense-
nyava les diverses parts del 
cos.  

Inici de la campanya : El 
passat dimarts dia 23 
d’octubre va tenir lloc l’acte 
inicial de la Campanya 
d’aquest curs escolar 2012-
2013, el qual porta per lema 
“Sentir és tan nor-
mal...Emociona’t”. L’acte el 
qual va servir per premiar als 

Excursió a Verdú: El passat   
dijous dia onze d’octubre, els 

nostres alumnes de tercer i 
quart de primària van dur a 
terme una visita a la localitat 
de Verdú, durant la qual van 
poder visitar a un terrissaire, 
a on els nens i nenes van fer 
una figura de fang que poste-
riorment, i un cop assecada 
es transformaria en ceràmi-
ca, així com també van que-
dar meravellats del popular 
Museu de les joguines, a on 
van poder conèixer a l’Home 
Pilota, així com també que-
dar-se fascinats i fascinades 
amb els diferents autòmats 
amb els que compta  el mu-
seu.                            
Acampada del Mou-te: Els 
nens del grup Mou-te van 

responsables del símbol per 
aquest curs, el Joan Mena i el 

Guillem Castellarnau de cin-
què de primària, va comptar 
amb la participació en directe 
del grup musical Lexu’s, au-
tors de la cançó de la campa-
nya, “Saps”.  

Celebració de la Castanya-
da a l’escola:  Com sempre, 
quan arriba el 31 d’octubre,  
a l’escola es dur a terme la 
celebració de la festa de la 
Castanyada, durant la qual 
es realitzen vàries activitats 
adreçades als nostres alum-

nes, alhora que els de la llar 
d’Infants i d’Educació Infantil 
elaboraren els seus propis 
panellets. Per la tarda, tots 
vàrem degustar unes casta-
nyes per gentilesa de l’AMPA.

B
re

u
s

 i
m

p
o

rt
a

n
ts

 

Pàgina 2 """"Els savis busquen la saviesa; els necis creuen haver-la trobat" ( Napoleó )( Napoleó )( Napoleó )( Napoleó )    

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

El divendres dia 2 de novembre, dia de lliure disposició, l’escola romandrà 
oberta pels alumnes de Llar d’Infants, P1 i P2, en horari intensiu de 8 a 15 

hores. Per la resta de l’alumnat, de P3 fins a 4t d’ESO, és festiu tot el dia. 

Benvolgudes famílies, finalment el dia de lliure disposició d’aquest curs  
2012/13 que faltava per concretar, serà el dilluns dia 18 de febrer del 2013, ja 

que l’Ajuntament ha fixat la festa del Carnestoltes pel dissabte dia 16. 

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

entre costuras” de María Dueñas, i la segona “ El llibreter de Kabul” d’Asne Seierstad. 

Benvolgudes famílies, us informem també que el dia previst per la vaga ge-
neral, dimecres 14 de novembre, l’escola romandrà oberta amb el seu horari 

normal tot garantint els serveis mínims i les activitats que es puguin realitzar. 


