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

E 
l proper dimecres dia 30 de gener, 

un any més, l’escola celebrarà el 

DENIP, el Dia Escolar de la No-

Violència i la Pau. Així doncs, l’equip de 

pastoral del centre, novament, ha orga-

nitzat tot un seguit d’activitats per tal de 

que els nostres alumnes es sumin a la 

celebració mundial d’aquesta jornada 

tant especial, per la qual els escolars 

de tot arreu sol·liciten d’una forma amena i alhora conscient, el fet de que la pau 

pugui arribar a tots els indrets i racons del planeta. Des del nostre centre, durant 

la celebració d’aquesta  diada, des de ja fa uns anys, s’organitza una activitat ben 

dolça, i a la qual hi participa tota l’escola que no és altra que el Pessiga’t. Així 

doncs, comenceu a preparar pastissos com sempre, que ho tornarem a celebrar i 

a reivindicar la Pau de la forma més llaminera que podem….!!!! 

Alumnes de la ESO admiren l’obra de Pérez Bolaño a 

la Sala d’exposicions del Grup d’Art 4 

E 
l passat dilluns, 10 de desembre, alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Pia de Balaguer van 
visitar a la sala de l'Associació Cultural Grup Art4 l'obra que hi exposava Pérez Bolaño. 

Aquest pintor, nascut l'any 1973 a Vilanova i la Geltrú, té una trajectòria avalada amb més 
de vint anys d'experiència i moltes exposicions individuals i col.lectives. Les influències d'a-
vantguardes històriques com l'expressionisme i elements del llenguatge del còmic es fan 
evidents en molts dels seus quadres. La visita fou seguida amb interès per aquest grup d'a-
lumnes que cursen la matèria d' Història de l'Art en aquest centre. L'objectiu que es perse-
gueix és doble; per una banda, facilitar-los l'as-
soliment d'uns continguts teòrics sobre els mo-
ments i corrents més destacats de la història de 
l'art, així com familiaritzar-los amb aquelles 
obres i autors més significatius i, per una altra, 
sensibilitzar-los envers tot allò que pugui consi-
derar-se un producte artístic. La visita a exposi-
cions i l'observació i treball que “in situ” es fa 
sobre edificis i escultures del nostre entorn aju-
den en la consecució d'aquest segon objectiu. 

Festa de Sant Antoni 

Un any més, i com ja va sent tradicio-    

nal els últims anys, l’escola tornarà a 

estar present en la festivitat de Sant 

Antoni, amb una carrossa feta per 

l’AMPA del centre i a on possiblement 

els animals tornin a ser protagonites!! 

Curs d’anglès per a      

adults a l’escola 

Guanyadors del concurs de decoració 

d’arbres de Nadal de Balaguer 

Aquest grup d’alumnes de cinquè de primària van guan-

yar el concurs organitzat per l’Associació de Comerciants 

B 
envolgudes famílies us volem recor-

dar que encara esteu a temps, fins el 

proper 18 de gener, per inscriure-us al 

curs d’anglès per a adults que organitza 

l’AMPA juntament amb l’escola, i que 

s’iniciarà a principis del mes de febrer. 

Aquells que vulgueu més informació, 

podeu adreçar-vos a la porteria de l’escola. 
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Caga-tió a l’escola:  Els 
alumnes de la Llar d’Infants, 

Infantil, i el Cicle inicial de 
primària van dur a terme el  
tradicional Caga-tió aquí a 
l’escola. Els nens i nenes va-

ren quedar encantats amb el 
que el tió de l’escola els hi va 
cagar un any més. 

Hora del conte: L’hora del 
conte d’enguany va ser espe-
cial, ja que el va explicar la 
Pepita Torra, amb la inesti-

Festival de la Solidaritat: Un 
any més, els alumnes de la ca-

sa van celebrar el passat diven-
dres dia 21 de desembre el tra-
dicional Festival de la Solidari-

tat. Un cop més, les actuacions 
de les classes van ser d’allò 
més originals i esplèndides, tot 
destacant la dels alumnes 
d’Educació Infantil els quals va-
ren tornar a brillar un any més. 
O el teatre en directe dels de 
cinquè de primària. 

mable col·laboració dels seus 
néts. 

Excursió de cinquè i sisè: 
El passat 5 de desembre, els 
de cinquè i sisè de primària 

van fer una excursió a on van 
visitar la fàbrica de la Dano-
ne, així com també el Circuit 
de Catalunya de Montmeló. 
Destacable són les dues vol-
tes donades amb autocar pel 
recorregut oficial del Circuit. 
A velocitat moderada, és 
clar !!!!!!!  

Visita del Patge Reial: I 
finalment la visita del Patge  
ens va donar peu a començar 
les vacances de Nadal, ben 
merescudes per a tots. Els  

alumnes però, li varen entre-
gar abans la carta pel Reis. 
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ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies de Secundària i del Cicle Superior de Primària, us vo-
lem informar que el proper divendres dia 1 de febrer, lliurarem als vostres 

fills i filles els informes de la preavaluació del segon trimestre. 

Benvolgudes famílies de Secundària, també us volem informar i recordar que 
el proper dilluns dia 4 de febrer, s’inicia el segon quadrimestre, i per tant, 

també hi ha canvi d’assignatures optatives pels alumnes de la ESO. 

Aquest mes us volem recomanar un parell de lectures recomanades per a totes les edats. “L’hivern del món” de 

Ken Follett, i “ Misión olvido” de María Dueñas. Bona lectura famílies !!!! 

Benvolgudes famílies, l’AMPA demana la col·laboració d’aquells de vosaltres que 
pugueu i vulgueu ajudar a la preparació de les carrosses de Sant Antoni i de Car-
nestoltes. Aquells interessats comunique-ho a la porteria de l’escola. Gràcies !!! 

 ULL! 


