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Benvolgudes famílies, 

 

Us fem avinent aquesta circular amb algunes dates actualitzades que 

poden ser del vostre interès. 

 23 d’abril: Sant Jordi. Durant el matí es faran dues obres de teatre en 

anglès. A les 10h es farà l’obra “Little Red Rocks” per a tota la Primària 

a la sala d’actes, i a les 11:45 “Pinnochio” per a Educació Infantil a la 

capella. 

A la tarda celebrarem els tradicionals Jocs Florals. 

 4 de maig: Tallers musicals en anglès per a la Secundària. 

La realització d’aquestes dues activitats serà a càrrec de la companyia 

Jumping Ducks, i ha estat gestionada i subvencionada íntegrament per 

l’AMPA de l’escola. 

Per més informació podeu consultar https://jumpingducks.com/ 

 

 8 de maig: excursió de la ESO a Solsona i les Mines de Sal de Cardona. 

 8, 9 i 10 de maig: Proves de Competències bàsiques a 6è de Primària. 

 Divendres dia 18 de maig: Jornada d’Esport i Convivència per tots els 

alumnes de 6è de Primària de l’Escola Pia de Catalunya, a l’Escola Pia 

de Sant Antoni, a Barcelona. 

 26 de maig: Trobada de la Junta de Federació d’AMPES d’Escola Pia 

Catalunya a Balaguer. 

 Dijous 31 de maig: Sortida de la Llar d’Infants a la granja-escola Divina-

Pastora. 

 Divendres dia 8 de juny: Lliurament d’Orles a P5, 6è de Primària i 4t 

d’ESO, a les 18h, 19h i 21h respectivament. 

 CONVIVÈNCIES ESCOLARS: 

 Educació Infantil: 18 i 19 de juny, a la Saida. 

 Educació Primària: 18, 19 i 20 de juny. 

o Cicle Inicial: Casa Tamarit (Tarragona) 

o Cicle Mitjà: Torre Ametller, Cabrera de Mar. 

o Cicle Superior: Casa de Pineta, Bielsa. 

https://jumpingducks.com/
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 1r i 2n d’ESO: 18, 19 i 20 de juny. Tarraco Imperial, a 

Altafulla 

 3r d’ESO: Estada d’una setmana d’immersió lingüística a 

Broadstairs, Anglaterra, del 13 al 19 de maig. 

 4t d’ESO: Viatge de fi d’etapa a Praga, del 18 al 22 de juny. 

 

 FESTA FINAL DE CURS: dissabte dia 16 de juny**. 

 ENGLISH WEEK: Del 25 al 29 de juny. Activitat d’estiu adreçada a tots 

els alumnes de primària i secundària. És un projecte dissenyat a mida 

pels estudiants, ple d’interessants activitats i classes basades en 

diferents temàtiques. Els alumnes realitzaran classes de conversa i 

diferents activitats en anglès, amb professors nadius.  

 Divendres 29 de juny: sortida de la Llar d’Infants a visitar el parc de 

Bombers de Balaguer. 

 

 

** La data de la festa de final de curs s’ha hagut de canviar del dissabte 9 

al 16 de juny per una qüestió de logística municipal. El fet de coincidir més 

de tres escoles el mateix dia impedia poder disposar d’entarimat, tanques, 

papereres o qualsevol altra cosa que l’Ajuntament de Balaguer anualment 

cedeix a les escoles. Agraïm la vostra comprensió. 

 

 

 

 

 

Atentament, 

Direcció 

 


