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AL NOU CURS 

ESCOLAR 
 

 
Benvolguda  família, 
 
En primer lloc, donem la benvinguda a totes les famílies que us incorporeu a 
l’escola Jaume Balmes durant el curs 2017-2018. Us convidem a participar 
activament de la vida del centre. 
 

I, a tots i totes, us animem a que continueu col·laborant en aquest projecte d’escola 
pública, oberta, activa i de qualitat. 
 

Aquest Dossier, pretén  informar-vos sobre diferents aspectes del funcionament i 
l’organització de l’escola. És interessant que el tingueu a mà durant tot el curs 
escolar. 
 
EQUIP DOCENT 

 

Està format per: 
6 mestres  d’Educació Infantil 
1 tècnica d’Educació Infantil a P3 

13 mestres de Primària 

2 especialistes d’Anglès 

2 especialistes  de Pedagogia Terapèutica 

2 especialistes d’Educació Física 

1 especialista de Música 

1 especialista  de Religió 
1 mestre de Suport  Lingüístic 
 
L’escola és centre formador d’alumnes en pràctiques per la UdL, per aquest motiu 
acollim durant el curs estudiants del grau d’educació infantil, primària i especialitats 
que sol·liciten fer les pràctiques al centre. 
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EQUIP DIRECTIU 

 

Directora: Montserrat Roca 
 
Cap d’estudis :     Montse Cuñé 
 
Secretària : M. Carme Corchete 
 
NIVELLS EDUCATIUS I AULES 

 

L’ escola Jaume Balmes   imparteix els següents nivells educatius: 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Pàrvuls 3 anys:  Aules  de P3 A i de P3 B 
Pàrvuls 4 anys:  Aules de P4 i de P4 B 
Pàrvuls 5 anys:  Aula  de P5  
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Cicle Inicial  
Primer: Aules  de 1r A i 1r B 

Segon:  Aules  de 2n A i  2n B 

 

Cicle Mitjà 

Tercer:  Aules  de 3r A i 3r B 

Quart: Aules  de 4t A i 4t B 

 

Cicle Superior 

Cinquè: Aules  de 5è A i 5è B 

Sisè: Aules  de 6è A i 6è B 
 
El curs 17-18, l’escola  acollirà  aproximadament uns 350 alumnes. 
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REAGRUPAMENT DELS ALUMNES A PRIMER-TERCER- CINQUÉ 
 
 
Amb acord en el Consell escolar del dia 30 de maig del 2013, els alumnes que han 

de fer primer, tercer i cinquè es redistribuiran en dos nous grups. La proposta dels 

nous grups la realitzaran els tutors, els especialistes que coneixen els grups i 

Direcció en el moment que els alumnes acabin P5, segon i quart de primària. 

 
 
 
 
CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018 

 

 Inici del curs escolar 2017-2018: 12 de setembre   

 Entrada gradual dels alumnes de P3: del  12 al 15 de setembre 

 Fi de curs:  22 de juny de 2018 

 Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7  de gener de 2018, 
ambdós inclosos. 

 Setmana Santa: del 24 de març al 2  d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

 Jornada continuada, de 9  a 13:00 : 

 dia 22 de desembre de 2017 

 del 5 al 22 de juny de 2018 

 Festes locals: 

 25 de setembre de 2017 

 6 de febrer de 2018 

 Dies de lliure disposició: 

 7 de desembre de  2017 

 5 de febrer de 2018 

 30 d’abril de  2018 
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HORARI DEL CENTRE 
 
 

Entrada gradual dels alumnes de P3 els dies 12, 13,14 I 15 de setembre. 


 Del 12 de setembre de 2017  fins al 4 de juny de 2018 
de 9:00  a 12:30  i de 15:00  a 16:30 

 
 Del 5 de juny de 2018  fins al 22 de juny de 2018 

de 9:00 a 13:00 
   

 L’horari dels alumnes que fan SEP (segon, quart i sisè)  serà els dijous i 

divendres de 12:30   a  13:15. 

 
 
ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

 

Ed. Infantil 3 anys: del 12 al 25 de setembre entrades i sortides per la segona 
porta de l’escola baixant per les escales (porta reixa).  
 Entrades: Al matí i a la tarda tots els alumnes de l’escola entren per la porta 

principal.
 Sortides al migdia:  Infantil  per la porta lateral ( al costat de la Pèrgola)

        12:30          Primària per la porta principal 

 Sortides a la tarda: Infantil pel pati 
16:30             Primària per la porta principal 
 

 Per tal de garantir un bon funcionament del centre la porta de l’escola   s’obrirà 
a les 8:55 i a les 14:55. Restarà oberta 10 minuts, tant a les entrades com a les 
sortides. Us demanem que sigueu molt puntuals. 

 
 És important  ser rigorosos amb aquests horaris per tal de facilitar al 

professorat   l’acollida dels infants i  l’inici de les classes. 
 
 En cap cas es permet l’entrada de pares i mares a les aules en l’horari lectiu. 

Us preguem que si heu de donar un encàrrec ho feu a través de la consergeria, 
secretaria o agenda. 

 

 Sortida en dies de pluja: 
 

         Es tracta d’utilitzar les tres sortides de que disposa l’escola 

1. L’alumnat d’Educació infantil sortirà per la porta del pati. Per facilitar 
aquesta sortida, la porta del pati s’obrirà a les 16:20 perquè els pares puguin 
entrar i anar  directament a la classe a buscar  els seus fills.  Sortiran  amb 
ells per la porta del pati. Els alumnes de primària que tinguin germans petits 
podran baixar a l’aula d’Educació infantil on tinguin el seus germans per sortir 
amb ells. 
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2. L’alumnat de Cicle inicial (primer i segon), sortirà per la porta de la 
biblioteca, al costat de la Pèrgola.  Els pares els podreu esperar al pati 
interior. 

3. L’alumnat de Cicle mitjà i Cicle superior (tercer, quart, cinquè i sisè) sortirà 
per la porta principal. 

 

 Us agrairem que respecteu aquest ordre en benefici de tots. 
  
 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI  D’ACOLLIDA ORGANITZAT PER L’AMPA 
DEL CENTRE. 

 

 Acollida   matinal   de   8:00 a  9:00   per   a  tots   els   alumnes ( tant d’educació 
infantil com de primària) que ho necessitin. 

 

 
HORARI DE SECRETARIA 
 

 Cada dia de 9:30 a 11:00  hores i de 12:00 a 13:00  hores. 
 
 

 
 
 
PRIMER DIA DE CURS PER AL NOU ALUMNAT 

 

Els alumnes nous que no siguin de P3, s’hauran d’esperar  al vestíbul de l’escola. 
Una mestra  els acompanyarà a la seva classe. 
 
Els nens i nenes de P3 començaran l’escola esglaonadament, en quatre dies i 
en torns diferents. Rebreu informació concreta per correu, dient el dia i hora 
que haureu de venir, per conèixer la tutora del vostre fill/a i fer un intercanvi 
d’informació. 
 
 
REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 

 

 

 Reunió explicativa del funcionament del centre per a les famílies de P-3 i de 

primària noves a l’escola, el dia 6 de juliol a l’aula de quart , a les 12:30  del matí. 

 Reunió de P3 el dia 7 de setembre en petits grups i el dia 27 de setembre a les 

17h reunió general de P3.

 Reunió de P4 el dia 7 de setembre a les 17:00

 Reunió de P5 el dia 7 de setembre a les 17:00

 Reunió de Cicle Inicial ( primer i segon) el dia 7 de setembre a les 19:00
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 Reunió de Cicle Mitjà (tercer i quart) el dia 21 de setembre a les 17:00 

 Reunió de 5è el dia 27 de setembre a les 17:00

 Reunió de 6è el dia 28 de setembre a les 17:00 

 Entrevista personal, a realitzar durant el curs i sempre que es consideri necessari 

per part de la família o dels mestres. 

 Dos informes escrits per a l’alumnat d’Educació Infantil i tres informes per a 

l’alumnat d’ Educació Primària. 

 

L’eina de comunicació escola - família a partir de 1r de Primària, és l’agenda 

escolar. També podeu consultar el blog de l’escola. 

 
 

ALGUNES NORMES DE L’ESCOLA 

 

Sortides de l’escola a les 12:30h i 16:30h  
Els pares dels alumnes d’E. Infantil i de C. Inicial hauran   de signar una autorització 
amb les dades de les persones que poden recollir els seus fills a la sortida de 
l’escola. 
Si els pares dels alumnes de C. Inicial  volen que els seus fills marxin sols cap a 
casa,  també hauran de signar una autorització. 
 
Sortida de l’escola dins de l’horari lectiu  
Si algun alumne ha de marxar del centre durant l’horari lectiu, cal que ho 
comuniqueu a través d’una nota escrita signada pel pare, mare o tutor, indicant a 
quina hora el vindreu a buscar. No es permet la sortida d’alumnes sols dins 
l’horari lectiu. 
 
Absències  
Per tal de fer les comunicacions mensuals d’absentisme escolar, cal avisar 
telefònicament o per correu electrònic el dia de l’absència o posteriorment justificar-
ho per escrit. 
 
Activitats complementàries que es realitzen fora de l’escola  
A principi de curs el tutor/a lliurarà un full únic per autoritzar les sortides pel municipi 
que es faran durant el curs, cal signar-lo per tal que el nen/a pugui realitzar les 
activitats. 
 

Objectes personals  
Tots  els  estris  personals  cal  que  estiguin  marcats  amb  el  nom ben visible i 
les jaquetes, abrics, anoracs, bates, carmanyola, ... caldrà a més a més , que portin 
una veta de 20 centímetres per poder-los penjar  bé.   20 
No es poden portar a l’escola mòbils, càmeres, reproductors de música, 
consoles ni joguines en general.  En cas de no complir la normativa el centre no 
se’n farà responsable.  
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Esmorzars  
Els  nens/es  han  de  venir  esmorzats  de  casa.  En  tot  cas  poden  dur  un  petit 
“entreteniment”, preferentment  entrepà  o fruita. 
Dins del pla de consum de fruita a l’escola, es recomana als alumnes que el 
divendres portin una peça de fruita per esmorzar. 
 
Aniversaris  
Per celebrar els aniversaris dels alumnes a la classe, només es pot portar una 
llaminadura o un objecte de record. 
En el cas que es vulgui portar un pastís, galetes o coca per compartir, cal avisar 
prèviament al mestre/a. 
No es poden portar begudes ensucrades. Donada la gran quantitat de sucres  que 
porten no són recomanables per a la salut dels infants i també  suposen un enrenou  
a l’hora de distribuir-los per la classe (que es tombin, que caiguin sobre els llibres o 
llibretes, embrutar les taules i el terra més del compte). 
A dins del recinte escolar NO es poden repartir invitacions  per a festes particulars 
d’aniversari o altres celebracions. 
 
Administració de medicaments a alumnes  
Per administrar medicaments als alumnes cal portar la recepta  mèdica i signar 
l’autorització que permet administrar el fàrmac al personal del centre. Són obligats 
els dos requisits per poder administrar el fàrmac al nen/a. 
 

Al·lèrgies i intoleràncies a alguns aliments 
Les famílies han de comunicar a l’escola, mitjançant un certificat mèdic, les 
al·lèrgies i/o intoleràncies a determinats aliments que puguin patir llurs fills. 
 
Manipulació d’aliments 
L’elaboració de receptes de cuina  a l’escola per part dels alumnes, les famílies o 
els mateixos mestres, com a activitat de la programació anual, s’ha de fer tenint en 
compte les normes bàsiques d’higiene alimentària establertes per l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària. 
Cal evitar les elaboracions amb  ou cru i amb nata i estar al cas dels alumnes que 
presentin al·lèrgies a alguns aliments en concret. 
 
Polls 
En determinades èpoques de l’any s’acostuma a detectar polls en alguns alumnes. 
Aconsellem als pares que periòdicament observin els cabells dels seus fills per tal 
de fer el tractament adequat i eliminar-los. 

 La família ha d’avisar a l’escola si detecta que el seu fill  té polls. 

 Des de direcció s’enviarà un comunicat a les famílies de tot el grup classe,  a 
fi de que es faci el tractament corresponent. 
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Amb la finalitat d’evitar contagis, no podran assistir a l’escola aquells alumnes  als 
quals s’hagin detectat “polls” i que no  hagin pres mesures per eliminar-los. Aquesta 
circumstància l’ha de comprovar el personal del centre (tutor/a, direcció) davant dels 
pares. 
 
Vacunacions 
L’administració de les vacunes que es fa als centres educatius està regulada pel 
decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A 
l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que s’administren a cada edat. 
Des de l’escola ja us informarem en el seu moment. 
 
 
Admissió d’alumnes malalts 
Els alumnes no poden venir a l’escola amb febre,  ni tampoc amb malalties infecto-
contagioses (conjuntivitis, varicel.la, grip, ...) 
Si es detecta un alumne que arriba  malalt a l’escola o que durant el transcurs del 
dia no es troba bé, s’avisarà a la família perquè el vingui a  buscar.  
 

Canvis d’adreça, telèfon, adreça electrònica  
S’han de comunicar al centre els canvis de domicili, adreça electrònica, número de 
telèfon, compte bancari i  altres  dades que es creguin oportunes. 
Tingueu cura de facilitar a l’escola els telèfons on els pares o familiars pugueu estar 
localitzables. 
 
 
Religió/Valors  
L’escola ofereix l’ensenyament de la religió catòlica o  educació en valors.  En 
acabar P5 les famílies hauran de comunicar quina opció trien pels seus fills. Si 
durant l’escolarització hi  ha algun canvi s’ha de demanar en el moment de fer la 
confirmació de plaça i no més tard del 14 de setembre.
 
 
EQUIPAMENT 

 

Bates  
Els nens/es  d’Educació Infantil i Cicle Inicial han de dur bata durant tota la jornada 
escolar. La bata ha de ser de ratlles vermelles i amb botons. La bata cal que tingui 
una veta d’uns 20 cm. de llargada per poder-la penjar bé i que vagi marcada amb 
el nom del nen o nena de forma visible. 
 

Roba de recanvi  
Els nens/es de 3 i 4 anys, han de dur una bossa amb  roba de recanvi,  amb una 
muda completa (xandall, calcetes/calçotets, samarreta, mitjons). Cal que tot estigui 
marcat amb el nom del nen/a. 
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Equipament per a Educació Física.  Primària.  
Per poder realitzar aquesta activitat els nens i nenes han 
de venir vestits /des amb xandall de l’escola i sabatilles 
esportives amb mitjons. Un cop començat el curs els 
mestres us informaran dels dies que cal dur l’equipament 
d’Educació Física. 

 
Els nens i nenes que no portin la roba i el calçat adient no 
podran fer l’activitat d’E. Física. 

 
És   molt  important    que  tots  els alumnes portin la roba marcada amb el 
seu nom i cognom perquè en cas de pèrdua puguem saber de qui és. 

 
 
Els alumnes que temporalment no puguin assistir a les classes d’educació física per 
motius de salut, hauran de portar un informe mèdic justificatiu.  
 

 
PAGAMENTS 

 
 
 

Material escolar 

 

A l’escola el material de classe d’Educació Infantil i Cicle Inicial es comú: llapis, 
colors, gomes, cartolines, pinzells, paper de seda, punxons, ceres, tisores, vernís, 
retoladors, pintures, folis, fotocòpies, material per fer manualitats, tallers, racons, , 
fotografies de final de cicle... 
 
 
A Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è): material per fer manualitats, folis, 
fotocòpies, arxivador d’anelles, fotografies de final de cicle a 4t i orla a 6è... 
 
Pensem que això afavoreix l’hàbit del respecte i la conservació del  material que és 
de tots i, a la vegada, s’aprèn  a compartir-lo. 
 
Per tal que tots els nens i nenes disposin d’aquest material comú s’ha establert una 
quota a cada cicle 
 

Per a una millor organització del centre, el rebut de material es passarà al 
juliol. Les quotes  són les següents: 
 
Educació Infantil ( P3-P4-P5) 53 euros 

Cicle Inicial (1r-2n) 56 euros 

Cicle Mitjà   (3r-4t) 50 euros 

Cicle Superior   (5è-6è) 45 euros 
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EXCURSIONS 

 

Rebreu una circular amb la informació de les sortides que farà el vostre fill/a on 
també  hi constarà l’import i la forma de pagament. 
Per  al curs 17-18 ja tenim reservada la casa de colònies. Serà a Santa Maria del 
mar (Comarruga) els dies 22 i 23 de maig.  Hi aniran els alumnes des de P4 fins a 
sisè de primària . Ja us anirem informant.  
 

 
 
 
 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES 

 
 
La recollida dels llibres de reutilització  es durà a terme a la mateixa escola i  els següents 

dies: 

 4 DE SETEMBRE : De 10:00 a 13:00 del matí i de 18:00 a 20:00 de la tarda. 

 5 DE SETEMBRE : De 17:00 a 20:00 de la tarda 

El pagament s’efectuarà a l’escola en el moment de la recollida dels llibres, mitjançant 

targeta bancària o bé en efectiu. 

PREUS CURS 2017-2018 

 

 Socis AMPA No socis AMPA 

1r 6€ 9€ 

2n 12€ 18€ 

3r 44€ 66€ 

4rt 39€ 57€ 

5è 45€ 67€ 

6è 38€ 56€ 

 
 
 
MENJADOR ESCOLAR I TEMPS DE MIGDIA 

  
El menjador escolar començarà dimarts  12 de setembre per a 
tots els alumnes. 
 
El Consell Comarcal de la Segarra és qui gestiona la  
contractació de l’empresa i les beques socioeconòmiques. 
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SERVEI DE TRANSPORT 

 

 

El Consell Comarcal de la Segarra és el responsable d’aquest 
servei. 
Abans de començar el curs es comunicaran els horaris a les 
famílies. 
Cal avisar al centre i als monitors de transport quan es 
produeixi algun canvi o absència a l’escola. 
 
 
 
 

 
TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 

 

ESCOLA JAUME BALMES 

Plaça Pius XII, 1  
25200- Cervera 

 

Telèfon: 973 530 493 

Fax: 973 530 493 

 
Correu electrònic: c5001291@xtec.cat 
 

Adreça web:   https://agora.xtec.cat/ceip-jbalmes-cervera 

 

 

US RECORDEM QUE TOTES LES INFORMACIONS ES PASSARAN A TRAVÉS 

DEL CORREU ELECTRÒNIC. US DEMANEM QUE SI ENCARA NO ENS L’HEU 

FACILITAT, HO FEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE. 

 
 
Al Bloc del centre hi podeu trobar totes les activitats que es van realitzant al llarg del 
curs escolar i informacions puntuals. 
 

AMPA:  
Telèfon: 625588807 
Adreça electrònica:  
 ampajaumebalmes@yahoo.es 

 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-jbalmes-cervera
mailto:ampajaumebalmes@yahoo.es
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