
 

1 FESTIU 

3 Excursió P2 a Vilamajor  

3 

Jornada d’Esport i 

Convivència a Vilano-

va i la Geltrú els de 6è  

4 

Confirmació dels de 6è 

de primària a Santa 

Maria a les 19’00 h. 

7 i 8 
Competències Bàsi-

ques a 6è de primària 

7 
Preavaluació CS de 

primària i ESO 

10 Diada Olímpica 5è i 6è 

10 
Lliurament informes de 

Preavaluació 

11, 12, 

25 i 26 
Comunions a l’escola 

15 

20’00 h. Reunió famíli-

es acollidores auxiliar 

de conversa pel proper 

curs escolar  2013/14 

15 

21’00 h. Reunió famíli-

es de 6è pel projecte 

digital 

16 
Revisió del dentista als 

de 1r i 6è de primària 

17 
Tast de formastges 

organitzat per l’AMPA 

20  FESTIU 

21 Lliure Disposició 
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Nova normativa sobre l’ús dels mòbils a l’escola 
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      E S C O L A  P I A  D E  B A L A G U E R  

Josep Sala, guardonat als 

Premis Pilarín Bayés 

L’alumne, Josep Sala, de cinquè de primària de 

la nostra escola, va resultar guardonat en la 

desena edició dels Premis Pilarín Bayés de con-

tes escrits per nens i nenes, al qual hi participen 

escolars de tota Catalunya. El Josep, sota el 

Pseudònim de Jep Sabà, presentà l’obra 

“Guanyar, perdre, tan se val!”. L’escola el felici-

Concurs de la Coca-cola 
Aquests són els alumnes de l’escola que van repre-

sentar la nostra escola al concurs de la Coca-cola. 

Les competències bàsiques 

a 6è seran el 7 i 8 de maig 

Benvolgudes famílies de sisè de primària, finalment 

les competències bàsiques als vostres fills/es, seran 

el 7 i 8 de maig, ja que pel 9 de maig hi ha convoca-

da una vaga general dels mestres de la pública. 

La present  és per a informar-vos de la nova normativa que l’escola aplicarà en 

quan a la utilització de dispositius mòbils i reproductors de so en les activitats que 

s’organitzen tan a dins com a fora de 

l’escola. Així doncs “No està permès l’ús de 

telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gra-

vadores, MP3 i altres aparells semblants du-

rant el període lectiu, que inclou classes, 

activitats complementàries i extraescolars, 

menjador, esplais, sortides i convivències. 

Quan qualsevol professor o professora, personal d’administració i serveis o moni-

tor detecti el seu ús o manipulació, l’haurà de requisar i dipositar-lo a la direcció 

d’estudis fins que la mare o pare ho reculli. Si l’alumne reincideix, no se li retor-

narà l’aparell fins al final del curs.”  

El principal motiu d’aquesta normativa, i tenint present que tots els nostres alum-

nes són menors d’edat, és evitar la publicació a Internet d’imatges i de vídeos ad-

quirits a través dels dispositius mòbils, que en el pitjor dels casos poden desem-

bocar en casos d’assetjament a través de les xarxes socials.  

Com tots sabeu l’escola en els darrers anys ha fet una aposta important per les noves tec-

nologies, i que a totes les etapes, tant des de l’àmbit tutorial com amb el suport d’agents 

externs, s’ha fet una campanya educativa i algunes xerrades per a promoure el correcte ús 

de la tecnologia mòbil i Internet, incidint especialment en les qüestions ètiques. També hem 

de recordar que vàrem ser la primera escola de la província de Lleida en advertir les famí-

lies i els joves del perill de l’”Informer” i el “Gossip”.  Per tant la Nostra postura no és criticar 

la tecnologia per si mateixa, si no defensar-ne el bon ús, i saber i ensenyar a prescindir-ne 

quan no és necesaria. 

      La Direcció 
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cer i quart de la ESO a les 
seves respectives visites a 
l’estranger.   

Diada de Sant Jordi:  
L’escola va celebrar la festivi-
tat de Sant Jordi un any més. 

L’acte principal van ser els 
Jocs Florals que es celebra-
ren per la tarda a la capella 
de l’escola. 

Programa de ràdio: Alum-
nes de la secundària de 

Convivències Infantil: Els  
alumnes d’Educació Infantil, 

van poder conviure amb els 
seus companys i companyes de 
cicle, una experiència inoblida-
ble de nou, més enllà de les 
habituals aules de l’escola. 

Convivències Primària i Se-
cundària:  Per la seva part, els 
alumnes de la Primària i de la 

Secundària, també van gaudir 
d’alló més, sobretot els de ter-

l’escola van realitzar un pro-
grama de ràdio, el qual es 
pot descarregar a la pàgina 
web de la ràdio local. 

Presentació del llibre del 
Josep Aznar: Aquest mestre 
de secundària de la nostra 

escola, va presentar el seu 
darrer llibre, un recull dels 
articles seus publicats a La 
Manyana durant els últims 
quinze anys. Enhorabona!! 

Bicicletada 2013: El passat 
21 d’abril, prop de dues-
centes persones van partici-
par a la Bicicletada organit-
zada un cop més per l’AMPA 
de l’escola. Els participants 
van gaudir d’un bon esmor-
zar a les Franqueses, per 
posteriorment celebrar un 
dinar de germanor a l’escola.
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Pàgina 2 ““““El sentit comú, és l ’art de resoldre els problemes, no de plantejar-los” ( Yoritomo Tashi( Yoritomo Tashi( Yoritomo Tashi( Yoritomo Tashi    ))))    

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que el dimarts dia 21 de maig l’escola ro-
mandrà oberta només pels alumnes de Llar d’Infants, P1 i P2, en horari de 8 a 

15 hores del migdia. Pels alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, és festiu. 

Aquest mes us volem recomanar un parell de lectures que us poden resultar molt interessants, “Adreça desco-

neguda” de Kressman Taylor, i “ La isla de Bowen” de César Mallorquí. 

 U
LL! 

Benvolgudes famílies del Cicle Superior de Primària i de Secundària, us recordem 
que el proper divendres dia 10 de maig, hi haurà el lliurament dels informes de 
la preavaluació d’aquest tercer i últim trimestre del curs actual. 

També us volem recordar que podeu consultar les notícies de l’escola a la Pàgina 

Oficial del Facebook, així com també al Twitter des del passat 26 d’abril. 


