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Direcció Batxillerat

Paraescolars

Curs 2016-2017

En horari extraescolar l'Escola programa diferents ac vitats: anglès, escola espor va, escola de música, etc.
Poden consultar els horaris de les ac vitats paraescolars del curs 16-17 a la web de l’Escola.

DIRECCIÓ ADJUNTA
Enric Píriz

Atenció a l’alumne / Medicaments

enric.piriz@ e.edu

Horari-puntualitat-jornada escolar
1r BATXILLERAT
HORARI
Dilluns: de 8h a 13h 30m i de 15h 15m a 17h 15m.
Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 8h a 14h 30m.
(Els alumnes que facin Francès I 4ndran classe els dimarts i dijous de 15h 15 m a 17h 15 m.)
Entrades (07:50 i 15:10) i sor4des per la porta del carrer Avenir.
PRESENTACIÓ DEL CURS ALS ALUMNES:
Dia: dilluns, 12 de setembre de 2015.
Lloc: Casa d’exercicis, que es troba al número 32 del carrer de Carrasco i Formiguera (Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi),
08017. Barcelona.
Horari: 10h a 13:30h.
Medis de transport (www.bcn.cat/guia/): els Ferrocarrils de la Generalitat (es baixa a l'estació de Sarrià) o la línia 64

2n BATXILLERAT

Si el vostre ﬁll/a està malalt, cal avisar a l'Escola a primera hora del maI.
Així mateix, necessitem que ens comuniqueu per escrit si els vostres ﬁlls/es segueixen algun tractament mèdic per prescripció
faculta4va i/o pateixen alguna malal a important, per tal de poder-los atendre de manera convenient.
En cas d’administració imprescindible de medicació en horari escolar, cal que els pares i/o tutors aporteu per escrit: el diagnòs4c
del metge, el tractament a seguir (medicació, pauta, dosi) i la sol·licitud per la qual demaneu al Centre la col·laboració
(trobareu el full a la recepció de l’escola).
L'Escola par cipa del programa d'atenció sanitària establert per l'Ins tut Municipal de la Salut. Quan es produeixi alguna de les
actuacions d'aquest programa adreçades als vostres ﬁlls/es, rebreu la deguda informació.

Roba
Amb l’objec u de millorar i facilitar el procés d´adquisició dels equipaments espor us i bates, i poder fer la comanda d’una manera àgil i còmoda, es troba ac vat el link de la bo ga on line, a la PAGINA WEB de l’escola, dins de l’apartat SERVEIS:
hGp://www.infantjesus.cat/ca/serveis
Polí ca d’equipació d’educació Rsica de l’Escola.

Notes d'interès
L’Escola us informa que no es fa responsable de cap aparell o material que por n els alumnes i que no sigui necessari per al
desenvolupament de les classes i treballs encomanats.

HORARI: de dilluns a divendres de 8h a 14:30h.
(Els alumnes que facin Francès II 4ndran classe els dilluns i dimecres de 15’15h a 17’15h).
PRESENTACIÓ DEL CURS ALS ALUMNES: dilluns, 12 de setembre de 2016, de 8h a 12h a les aules de batxillerat de
l’Escola. A par4r de les 12h i ﬁns les 14h els tutors iniciaran les entrevistes individuals amb els alumnes.

Pastoral
Per aquells alumnes que vulguin créixer en aquest àmbit l’escola, ofereix:
•

Conﬁrmació al Casal Loiola. Al llarg del mes se setembre rebran la circular informa va.

•

L’Escola oferirà ac vitats i espais que fomen n el creixement espiritual i la interioritat.

CLIMA DE TREBALL
Comportament respectuós, que facili una bona formació humana i acadèmica.
Realització de les tasques encomanades pels professors.
Recomanació de no deixar el material didàc4c a l’aula en acabar la jornada escolar, perquè els alumnes han de treballar i estudiar a casa de forma programada. L'Escola no es pot fer responsable del material perdut.
Els mòbils i les tauletes han d’estar apagats durant la classe. Només podran fer-se servir els aparells quan explícitament així sigui
requerit pel professor o sota la seva autorització.
Prohibició de prendre fotograﬁes o gravar imatges o so de cap persona (educador o alumne) o material acadèmic sense el seu
coneixement i consen ment explícit.
ASSISTÈNCIA AL CENTRE
Obligatòria i controlada. Cal jus ﬁcar les faltes d'assistència. Puntualitat a l’inici de les classes. Jus4ﬁcació dels retards o
sor4des en horari escolar. Comunicació al Centre en cas de que un noi/a es gui malalt/a.
Les ac vitats escolars programades són obligatòries per a tos els alumnes.

Calendari Escolar

Imprescindible DNI (dels alumnes) en vigor, necessari per a la realització de diversos tràmits oﬁcials.
Els professors no admeten regals. El Centre, arribat el cas, judicarà l’oportunitat de fer-lo col·lec u.
El ves t i la imatge personal han d’avenir-se amb els trets caracterís cs del nostre Centre, que és un àmbit de treball.

Curs 2016-2017
DLL 12 SETEMBRE Inici de curs
DC 21 JUNY Final de curs
NADAL:
SETMANA SANTA:

Del DV 23 DESEMBRE al DG 8 GENER
(ambdós inclosos)
Del DSB 8 ABRIL al DLL 17 ABRIL
(ambdós inclosos)

FESTIUS: DX 12 OCTUBRE
DM 1 NOVEMBRE
DM 6 DESEMBRE
DJ 8 DESEMBRE
DLL 1 MAIG
DLL 5 JUNY

LLIURE DISPOSICIÓ:

DLL 31 OCTUBRE
DLL 5 DESEMBRE
DLL 27 FEBRER
DV 2 JUNY

Reunions / Tutoria
REUNIÓ DE PARES
CURS: 1r BATXILLERAT

DIA: DIMECRES 21 SETEMBRE HORA: 19:30h

CURS: 2n BATXILLERAT

DIA: DIMARTS 20 SETEMBRE

HORA: 19:30h

La resta, un cop iniciat el curs, us informarem de les dates previstes per a les reunions.
TUTORIA
Al llarg del mes de setembre, us informarem dels horaris de tutories. Qualsevol incidència inicial un podeu adreçar a la direcció
de l’etapa: enric.piriz@Me.edu o al telèfon 93.362.20.58

QUOTES
BATXILLERAT - 1
CURS 2016-2017

Ensenyament
3990€

25€

SERVEIS

PLAÇA ESCOLAR

8,50 €

26€
ACTIVITATS,
SORTIDES I MATERIAL
2017-2018

449,50€

ALTRES:

QUOTA
MENSUAL

PLAÇA ESCOLAR
CONCEPTE

QUOTES

10

Plaça escolar

PERÍODE

IMPORT

390,00 €

setembre a juny

Sense concert

SERVEIS
CONCEPTE

QUOTES

Formació i recerca, TIC,
DOP, Infermeria,
Secretaria i administració

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

25,00 €

Inclou serveis generals de l’escola

ACTIVITATS, SORTIDES I MATERIAL
CONCEPTE

QUOTES

Activitats, sortides i material

10

PERÍODE

IMPORT

26,00 €

setembre a juny

Material didàctic d’aula i material
complementari.

ESPAI MIGDIA
CONCEPTE

QUOTES

PERÍODE

IMPORT

4,50 €

Tickets menjador (menú diari)

Altres
AMPA ASSEGURANÇA
CONCEPTE

QUOTES PERÍODE

AMPA- Assegurança 10

setembre a juny
(quota per família)

ALTRES SERVEIS
IMPORT

8,50 €

Consulteu amb administració per:
llibres, paraescolars...
Equipament i roba
www. jfe.colesonline.es/ca/

c/Avenir, 19
Travessera de Gràcia, 53-65
08006 Barcelona
93 362 20 58
info.infantjesus@fje.edu

www.santgervasi.fje.edu
* Alumnes de nova incorporació:
La quota d'activitats, sortides i material del curs 2016-2017, s'abonarà anticipadament al juliol (280€).

NOVETAT

QUOTES
BATXILLERAT - 2
CURS 2016-2017

Ensenyament
3990€
PLAÇA ESCOLAR

8,50 €

25€

SERVEIS

423,50€

ALTRES:

QUOTA
MENSUAL

PLAÇA ESCOLAR
CONCEPTE

QUOTES

10

Plaça escolar

PERÍODE

IMPORT

390,00 €

setembre a juny

Sense concert

SERVEIS
CONCEPTE

QUOTES

Formació i recerca, TIC,
DOP, Infermeria,
Secretaria i administració

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

25,00 €

Inclou serveis generals de l’escola

ESPAI MIGDIA
CONCEPTE

QUOTES

PERÍODE

IMPORT

4,50 €

Tickets menjador (menú diari)

Altres
AMPA ASSEGURANÇA
CONCEPTE

QUOTES PERÍODE

AMPA- Assegurança 10

setembre a juny

ALTRES SERVEIS
IMPORT

8,50 €

Consulteu amb administració per:
llibres, paraescolars...
Equipament i roba
www. jfe.colesonline.es/ca/

c/Avenir, 19
Travessera de Gràcia, 53-65
08006 Barcelona
93 362 20 58
info.infantjesus@fje.edu

www.santgervasi.fje.edu

* Alumnes de nova incorporació:
La quota d'activitats, sortides i material del curs 2016-2017, s'abonarà anticipadament al juliol (280€).

NOVETAT

