
 

4 
Festa cloenda dels pa-

drins de lectura 

7 

Reunió dels delegats 

dels alumnes de cada 

classe des de 5è de 

primària a 4 d’ESO 

11 
IIª Nit Científica a 

l’escola de 2n d’ESO 

12 

Excursió de P1 i P2 al 

Parc del Santuari del 

Sant Crist 

14 
Lliurament d’Orles a 

P5, 6è i 4 ESO 

15 Festa de Fi de Curs 

18 
Reunió del Consell 

Escolar  a les 21’00 h. 

19 

Berenar de final 

d’extraescolars a les 

17’00 hores 

20 

Titelles a P1 i P2 (A 

càrrec de la Compa-

nyia Pamipipa ) 

20 
Cloenda de la Campa-

nya de Pastoral 

24 a 30 
Tecni-Camp dels Piri-

neus ( Rialp 2013 ) 

26 
Última reunió de 

l’AMPA curs 2012/13 

28 
Lliurament de notes de 

final de curs 

13 Vacuna a 6è primària 
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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 adjuntem l’horari de les activitats previstes durant 

el transcurs de la pròxima Festa de Fi de curs que tindrà lloc el  dissabte 15 de Juny: 

       ENTREPANS PEL SOPAR DE LA FESTA DE FI DE CURS 

Finalment, us volem informar que ja podeu passar per la porteria de l’escola per tal de 

comprar els tickets dels entrepans per aquell dia, ja siguin calents com freds. La data 

màxim per encomanar-los és el dimecres dia 12 de juny. Respecteu la data límit siusplau ! 

Arriba de nou el Tecni-Camp dels Pirineus 
Benvolgudes famílies, un any més l’escola organit-

za el Tecni-Camp dels Pirineus. Unes estades 

esportives a la localitat de Rialp, les quals sota la 

direcció del Juanjo Tenorio, aplegarà a més de 

quaranta nens i nenes disposats a passar-s’ho 

d’allò més bé durant l’última setmana de juny. 

Good bye Charlotte  !!!! 

El dimecres dia 5 de juny, vàrem dir adéu a 

l’auxiliar de conversa que ens ha acompanyat du-

rant aquest curs escolar. Així doncs, la Charlotte, 

es va acomiadar de tots els alumnes del centre 

deixant endarrera moltes anècdotes, no tant sols 

amb els alumnes del centre, sinó també amb tot el 

personal docent i el no docent. Gràcies per tot 

Charlotte, i l’escola és casa teva! Thankyou!.    “I’ve 

really enjoyed my time at Escola Pia, and Im sad to 

leave.. But I will definitely come to visit in the future. 

Thankyou for everything! Charlotte” 

XXVª Jornada Pedagògica 

Una representació força nombrosa del personal de 

l’escola, va participar en la Jornada Pedagòcica orga-

nitzada un any més per Escola Pia de Catalunya. 

Dissabte 15 de juny 

HORA ACTIVITAT 

De 16 a 18 h i a partir de les 20 h.  Tòmbola organitzada per l’AMPA 

 De 16 a 17 h. Festa de l’escuma  

  De 18’30 a 20 h. Festival musical i de balls dels diferents cursos de tota l’escola  

 De 20 a 21 h. Espectacle de màgia a càrrec de “David el Mag”  

 De 21 a 23’30 h. Inflables per als més menuts de la casa  

 A partir de les 21 h. Sopar i música fins que el cos aguanti!!!!!  

 Lliurament d’orles a P5, 6è de prim. i 4t d’ESO Div. 14 de juny 

Benvolgudes famílies de P5, sisè de primària i 4t d’ESO, us recordem que l’acte de lliurament de les 

orles per als vostres fills i filles serà el proper divendres dia 14 de juny  a la sala d’actes de la nostra 

escola, en els horaris que us detallem a continuación. Es prega puntualitat a tots els assistents: 

DIA HORA CURS 

div. 14 de juny 18:00 hores P5 d’Ed. Infantil 

div. 14 de juny 19:00 hores 6è d’ Ed. Primària 

div. 14 de juny 21:00 hores 4t d’ESO 



 

Recull d’activitats 
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el qual va ser valorat molt 
positivament per tots aquells 
que hi van participar. 

Lliurament del premi de la 
creativitat a la Maria Bo-
net: La Maria Bonet de sisè 
de primària, va rebre a Gra-
nollers un dels XVIIIns Pre-

mis de la Fundació Joan Pro-
fitós per al foment de la cre-
ativitat. Moltes felicitats! 

Partit de bàsquet de les 
mares: L’equip de mares de 
bàsquet de l’escola, van ju-
gar un partit contra les re-
presentants del CN Tàrrega, 
el qual van guanyar gairebé 
sense baixar de l’autocar. 
L’equip ja el formen una 
quinzena de mares, i 

Xerrada exalumnes: El Xavi 
Botigué i el Xavier Serena van 

fer una xerrada als alumnes de 
la ESO per tal d’encoratjar-los i 
motivar-los en els seus estudis.  

Sopar de Caramelles:  Els 
alumnes de caramelles van re-

alitzar un sopar de famílies. 

Tast de formatges de 
l’AMPA:  L’AMPA de l’escola va 
organitzar un tast de formatges 

s’espera ampliar la plantilla 
per al curs vinent. 

Josep Sala recull el premi 
de mans de la mateixa Pi-
larin Bayés: El dijous 30 de 
maig, el Josep Sala va rebre 
de mans de la pròpia Pilarin 

Bayés, un dels premis de 
contes escrits per nens que 
porten el seu nom. Cal recor-
dar que el Josep ha resultat 
premiat en les dues darreres 
edicions d’aquests premis 
que són a nivell autonòmic. 
Moltíssimes felicitats Josep! 

Els alumnes de P2 visita-
ren les ovelles a Vilama-
jor: Els alumnes de P2, van 
realitzar el divendres 3 de 
maig, una excursió a Vilama-
jor d’Àger per veure in situ 
les ovelles recent nascudes. 
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Pàgina 2 ““““En les adversitats ix a la llum la virtut” ( Aristòtil( Aristòtil( Aristòtil( Aristòtil    ))))    

ESCOLA PIA DE BALAGUER 

Benvolgudes famílies, us recordem que ja podeu trucar a l’escola per reservar hora 
per a l’entrega  dels informes de final de curs, previstos pel matí del divendres 28 
de juny.  Es prega puntualitat a tothom per tal de complir amb els horaris fixats. 

 

 U
LL! 

Benvolgudes famílies, us recordem que la data màxim per inscriure als vostres fills 
i filles al Casal d’estiu que ofereix l’escola, i que es celebra durant els mesos de 

juny, juliol i setembre, finalitza el proper divendres dia 7 de juny del 2013.  

També us volem recordar, que tots aquells que vulgueu i pugueu, ja podeu portar a la porte-
ria de l’escola obsequis per la tómbola que tindrà lloc durant la festa de fi de curs a l’escola, 
organitzada per l’AMPA. Moltes gràcies un any més per la vostra col·laboració !!! 


