
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARI ESCOLAR 2017-18 

Primer Trimestre: del 12 de Setembre al 22 de Desembre 

Segon Trimestre: del 8 de Gener al 23 de Març 

Tercer Trimestre: del 3 d’Abril al 22 de Juny 

 

HORARI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 

Matí: de 9h a 12.30h 

Tarda: de 15h a 16.30h 

ADAPTACIÓ PELS ALUMNES DE P3: 

Del 12 al 15 de Setembre de 2017:  Matí de 9h a 12.30h. 

 

Jornada intensiva: 

Dia 22 de Desembre del 2017 de 9h a 13h 

Del 5 al 22 de Juny de 9h a 13h 

 

COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017-18 a la Granja,  

granja escola de Santa Maria de Palau Tordera 

(Montseny)  

P3, P4, P5, 1r i 2n:  9, 10 d’abril del 2018 

3r, 4t, 5è i 6è:   4, 5, 6 d’abril del 2018 

PERÍODES DE VACANCES: 

  Nadal: 

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

 Setmana Santa: 

Del 26 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.  

 Estiu:  

A partir del 23 de juny de 2018. 



DIES FESTIUS/FESTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIURAMENT D’INFORMES A LES FAMÍLIES 

 

 1r trimestre: 22 de desembre de 2017 

 2n trimestre: entrevistes individuals amb les famílies 

 3r trimestre:  25 de juny de 2018 
 

 

 

 

FESTA/CELEBRACIÓ DATA 

CASTANYADA Dimarts 31 d’octubre del 2017 

SETMANA DE LA CIENCIA Del 13 al 17 de novembre del 
2017 

SANTA CECÍLIA (DIA DE 
LA MÚSICA) 

Dimecres 22 de novembre del 
2017 

CANTADA DE NADALES Dimecres 20 i dijous 21 del 2017 

CAGA-TIÓ Divendres 22 de desembre del 
2017 

DIJOUS LLARDER Dijous 8 de febrer del 2018 

CARNESTOLTES Divendres 9 de febrer del 2018 

JOCS FLORALS Dilluns 23 d’abril del 2018 

FESTA FINAL DE CURS Divendres 22 de juny del 2018 

 DIES FESTIUS DE 

LLIURE DISPOSICIÓ 

Divendres 13 d’octubre del 2017 

Dijous 7 de desembre del 2017 

Dilluns 12 de febrer del 2018 

Dilluns 30 d’abril del 2018 

FESTIU LOCAL Dilluns, 7 de maig del 2018 



REUNIONS DE PARES 

A l’inici de curs hi haurà una reunió conjunta on farem la presentació del 

claustre i de l’equip directiu. Després cada tutor/a informarà a les seves famílies 

de les reunions que s’aniran fent al llarg del curs.  

Aquesta reunió es farà el proper 14 de setembre a les 17 hores. Hi haurà 

servei de canguratge. 

 

S’explicaran tots aquells aspectes rellevants del curs. L’assistència a aquestes 

reunions és molt important per a vosaltres, ja que sou els responsables de 

l’educació dels vostres fills i per tant els primers interessats a conèixer i 

participar en la vida de l’escola en què delegueu bona part de la seva instrucció 

i formació.  

   

 

 

 

 

SERVEI DE TRANSPORT 

 El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya costeja, gestionat 
pel Consell Comarcal del Bages, el servei de transport escolar per als alumnes 
dels municipis de Marganell, als quals els pertoca ser escolaritzats a 
Castellbell i el Vilar. 
 L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar subvenciona el transport dins el terme 
municipal. 
 L’existència d’aquestes dues rutes beneficia també els alumnes del municipi 
de Castellbell i el Vilar residents a Sant Cristòfol, les Comes, el Burés, la 
Bauma, rodalies i la zona del Borràs–Sud.  
 El dia de jornada intensiva varia l’horari de retorn (ja us informarem de 
l’horari).L’autocar disposa d’un acompanyant. 
  Dins l’autocar són vigents totes les normes de comportament i convivència 
pròpies del centre educatiu i d’un transport públic de viatgers. 
 
 En la pàgina següent trobareu els horaris d’anada i tornada: 
 
 
 



ITINERARI: EJB-01-NO CASTELLBELL I EL VILAR 
 

PARADES 

HORARI 

DL DM DX DJ DV 

1.- CASTELLBELL I EL VILAR:  

       LA VALL DE MONTSERRAT 

 

8:40 16:45 

2.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

    LA BAUMA 
8:45 16:42 

3.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

    EL BORRÀS (C. SANT GERONI) 
8:50 16:39 

4.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

      ESCOLA JAUME BALMES 
8.55 16.35 

 
ITINERARI: EJB-02-NO MARGANELL-CASTELLBELL I EL VILAR 
 

PARADES 

HORARI 

DL DM DX DJ DV 

1.- MARGANELL: 

     Plaça l’Església (punt d’informació) 
8.28 16.56 

2.- MARGANELL: 

 Trencall El Cassot, Ctra BV-1123 
8.30 16.52 

3.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

  Urb. Sant Cristòfol. Crta BV-1122 (Plaça Església) 
8.40 16.48 

4.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

  Can Ferreroles 
8.49 - 

5.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

      El Burés 
8.52 16.38 

6.- CASTELLBELL I EL VILAR: 

     Escola Jaume Balmes 
8.55 16.35 



ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Entrevistes pares-mestres: 

 Cada tutor informarà als pares de les hores que té disponibles per poder 
realitzar aquestes entrevistes. 
 Les entrevistes poden ser programades pels tutors o sol·licitades per les 
famílies. 
 Durant el 2n trimestre és obligatòria una entrevista amb el/la tutor/a. 
 Durant el 3r trimestre es durà a terme una altra reunió de pares amb cada 
tutor/a per valorar el curs. 
 Horari d’atenció al públic per part de l’Equip de Direcció: està penjat a la 
porta del despatx. 
 

NORMES I RECOMANACIONS 

ENTRADES I SORTIDES 

 L’alumnat entra a l’escola sense files, amb una actitud tranquil·la i sense 
córrer. 

 Els alumnes d’educació infantil entren acompanyats pels pares i/o familiars 
fins a la seva aula. 

 Els familiars dels alumnes d’Infantil entren fins a la sortida de la biblioteca (al 
costat de la porteria del camp de futbol) per recollir-los. Hauran de passar per 
la pista de bàsquet ja que al porxo hi hauran els alumnes de cicle inicial. 

 Els familiars dels alumnes de Cicle Inicial els recullen sota del porxo. 
 Els familiars de Cicle Mitjà i de Cicle Superior s’han d’esperar fora del recinte 

escolar.   
 Els dies de pluja, els alumnes de P4 i P5 surten pel gimnàs i els alumnes de 

P3 surten pel mateix lloc de sempre. Els alumnes de cicle inicial al mateix lloc 
també, els de cicle mitjà a sota el porxo del gimnàs i els de cicle superior al 
porxo gran (paret del rocòdrom). 

 En el moment de recollida, els familiars han d’entrar per l’escala passant pel 
mig del passadís deixant la vorera lliure per la sortida dels alumnes. Un cop 
al pati, hauran de passar per la pista de bàsquet per facilitar la sortida dels 
alumnes. 

 No es pot fumar dins del recinte escolar. 
 No es permetrà l’entrada de gossos a l’escola, excepte els gossos 

d’assistència. 
 

PUNTUALITAT 

 Les classes comencen a les 9 del matí i a les 3 de la tarda. La porta s’obre 5 
minuts abans de l’hora.  



 La porta d’accés al centre es tanca a les 9.05. Els nens/es que arribin més 
tard s’hauran d’esperar al vestíbul fins a les 9.20 per no interrompre l’estona 
de lectura. 

 Fins les 9.10h no s’obrirà la porta de l’avgda. Pare Claret a les famílies 
(només en cas excepcional). 

 Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per mitjà d’una nota signada 
pel mare o la mare i lliurar-la al tutor/a. 

 

AGENDA 

 Tots els alumnes han de disposar de l’agenda de l’escola que es pot adquirir 
a través de l’Ampa. 

 Les notificacions i/o justificants s’han d’escriure a l’agenda. 
 Els alumnes de Primària hi apunten els deures.  
 Reviseu-la cada dia!!! 
 

MEDICAMENTS 

 A l’escola no s’administren medicaments. En algun cas excepcional que 
s’hagi de subministrar medicaments, cal que porteu la recepta mèdica amb 
les indicacions de què, com i quan s’ha de prendre el medicament i 
acompanyat d’un escrit (a l’agenda de l’alumne) que autoritzi al personal del 
centre que administri al fill/a la medicació prescrita. 

 Només administrem Paracetamol, quan sigui necessari, a aquell alumne que 
tingui l’autorització signada (qualsevol canvi envers al curs passat, cal 
comunicar-ho a l’escola). 

 No podeu portar els nens/es a l’escola amb indicis de malaltia (tos, febre, mal 
de cap, gastroenteritis...). 

 

HIGIENE 

 Cal tenir cura del cos: dutxar-se i canviar-se la roba cada dia. 
 Alerta amb els POLLS i amb la CONJUNTIVITIS!!! En cas d’agafar-ne, 

utilitzeu els productes apropiats, aviseu a l’escola i feu quedar el/la nen/a el 
temps necessari a casa seguint el tractament específic que recomani el 
metge com a mesura preventiva. Si un nen es veu afectat a l’escola, us 
telefonarem de seguida perquè vingueu a buscar al vostre fill/a i evitar 
infeccions. 

 

ALTRES RECOMANACIONS 

 Quan un alumne faci malbé material i/o mobiliari de l’escola, la família en 
serà responsable i haurà de cobrir les despeses de desperfecte. 

 No es pot portar mòbil a l’escola ni a les sortides. 
 

 



SORTIDES 

 Cada cicle us anirà informant de les sortides que realitzi. Cada trimestre n’hi 
ha almenys 1.  

 Els pares podeu ser acompanyants a les sortides. Si hi esteu interessats cal 
que ho comuniqueu al vostre tutor/a. 

 
COSES A TENIR EN COMPTE 

 No es poden portar joguines a l’escola. 
 A Parvulari i cicle inicial es recomana no portar motxilles amb rodes. 
 

ANIVERSARIS 

 Les famílies que ho vulguin poden portar esmorzar avisant amb antelació. 
 No es poden portar llaminadures. 
 No es poden repartir dins l’escola invitacions per a festes particulars. 
 

AMPOLLA D’AIGUA I MOCADORS 

 Els alumnes que vulguin poden portar una ampolleta d’aigua amb el nom.  
 Els alumnes de Parvulari i cicle inicial cal que portin una capsa de mocadors 

de paper i un paquet de tovalloletes humides.  
 

PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA 

 Cal portar roba i calçat esportiu. 
 A Primària han de portar necesser amb una tovallola petita, sabó i pinta o 

raspall. 
 Els alumnes que no portin durant uns quants dies seguits aquest material, no 

podran participar de la sessió prevista. 
 

MÚSICA 

 De 4t a 6è s’ha d’assistir a la classe de música amb una flauta d’una certa 
qualitat.  

 

BATA 

 Tots els alumnes de l’escola han de portar una bata amb el nom marcat i una 
veta per penjar-la per utilitzar-la a l’hora de fer tallers o qualsevol activitat que 
ho requereixi. 

 Tots els alumnes l’han de tenir a disposició per totes les activitats que 
suposin un risc de tacar-se. 

 Només porten bata al menjador els alumnes d’educació infantil. 



 Els alumnes d’educació infantil cada divendres i qualsevol dia de la setmana 
que convingui, si la bata és bruta, s’haurà de portar a casa per rentar-la i 
portar-ne una de neta el dia següent. 

 

 
 

QUOTES DE MATERIAL 

I SORTIDES 

 

QUOTA D’ESCOLA: MATERIAL, EQUIPAMENTS I ALTRES ACTIVITATS 

PEL CURS 2017-18: 

 Els terminis de pagament de la quota d’escola són els següents: del 25 de 

setembre al 24 de novembre del 2017. 

 La quota d’escola per aquest curs i aprovada pel Consell Escolar serà de: 

 

- 75€ pels alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial 

- 70€ pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior 

 

 Les famílies que tinguin dificultats per a poder pagar la quota de material cal 

que passin per direcció. Es poden fer pagaments fraccionats previ acord amb 

l’equip directiu. 

 

PAGAMENT DE TOTES LES SORTIDES: 

*Del 15 de setembre al 16 d’octubre del 2017 pagar una quota previsible 

per a totes les sortides del curs. Si a final de curs sobren diners, us els 

retornarem. 

  * La quota per aquest curs serà de: 50 € 

 

 

 

                                    

 

 

 

TOTES LES SORTIDES (50€) 

QUOTA D’ESCOLA (75€/70€) 

 



SERVEI DESPERTADOR 

Com cada any l’AMPA gestionarà el servei despertador a 

partir del 12 de setembre des de les 7.30h fins les 9h del matí. Si alguna 

família necessita aquest servei el primer dia d’escola ho pot comunicar el 

mateix dia a la persona que fa el canguratge. L’entrada serà per l’avinguda 

Pare Claret. 

L’espai destinat per a aquest servei serà el menjador i el pati ocasionalment. A 

les 9h la monitora acompanyarà a la classe als alumnes d’Educació Infantil. La 

resta aniran cap a les seves aules. 

 

Per qualsevol consulta poseu-vos en contacte via mail a: 

ampa@escolabalmes.net 

 

 

 

MENJADOR 

 L’escola ofereix el servei de menjador amb cuina 

per als alumnes. 

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei de 

menjador que duu a terme l’empresa SCOLAREST. Per 

a fer els pagaments és necessari tenir una targeta 

moneder amb la qual, cada dia a les 9h, cada alumne 

de Primària ha de passar-la per l’aparell electrònic. Les 

targetes dels alumnes d’Infantil es quedaran a l’escola. 

La persona encarregada i coordinadora és l’Olga. 

 

  

 


