ENTRADA i SORTIDA
c/ AVENIR,19
HORARI ENTRADA:
09:00h
HORARI SORTIDA:
17:00

c/ Avenir, 19
Travessera de Gràcia, 53-65
08036 Barcelona
93 362 20 58
info.infantjesus@ e.edu
www.santgervasi.fje.edu

Atenció a les famílies:
merche.carrion@ e.edu

Serveis generals:
angel.moreno@ e.edu

Administració:
elisa.fernandez@ e.edu

Atenció/Dubtes accés NET
dep c.infantjesus@ e.edu

Secretaria:
aurora.serrano@ e.edu

Comunicació:
carlos.corral@ e.edu

Atenció a l’alumnat:
martha.gomez@ e.edu

Gerència:
gerard.valls@ e.edu

8

Equips de coordinació

Paraescolars

Curs 2017-2018

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 17-18 a la web de l’Escola.

DIRECCIÓ INFANTIL

COORDINACIÓ PASTORAL

Carlota Taxonera Benet
carlota.taxonera@ e.edu

Jéssica Piñero Vera
jessica.piñero@ e.edu

Atenció a l’alumne / Medicaments
És convenient que ens comuniqueu per escrit si els vostres ﬁlls/es segueixen algun tractament mèdic per prescripció faculta0va
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 diagnòs0c
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.

Relació família-escola
Considerem la tasca educa va com una tasca que ens implica a tots, basada irrenunciablement en la mútua conﬁança, i
en estreta col·laboració i comunicació entre Família i Escola. Ens hi ajudaran:
Les reunions informa ves de pares, d’inici de curs i inici d’etapa quan correspon.
Els pe ts intercanvis diaris, a l’arribada o sor da escolars quan siguin necessaris.
Les entrevistes amb la tutora, quan desitgeu qualsevol de les parts.
L’informe personal de l’alumne, trimestral a P-5 i al desembre i juny a P-3 i P-4.

laNET És l’espai de relació per a tots els membres de la comunitat educa va de l’Infant Jesús. Un espai exclusiu per a les
famílies i els alumnes del centre on atendre diverses necessitats.
Aquest espai de la NET incorpora informacions dels grup–aula, la consulta dels rebuts generals i dels butlle0ns dels
alumnes.
També dins l’espai Informació IJ, trobareu informacions de servei i de caràcter general.

Calendari Escolar

Roba / Material necessari
És molt important que els nens i nenes vinguin ves ts amb roba còmoda i adequada per a l’ac vitat escolar, el moviment i l’atonomia. En aquest l’Escola disposa de l’equipació per l’ac vitat Nsica i psicomotriu.
Durant el curs, cada nen ha de dur:
•
Bata, xandall, mitjons an lliscants, pitet amb goma i gorra
A més, P-3 ha de dur:
•
Màrfega i coixinera, muda de recanvi, motxilla de l’escola.
Les peces de ves r i objectes personals estaran marcats amb nom i cognom.
Les jaquetes, abrics, bates... han de dur una veta o goma llargues per penjar-los.
La roba i materials del Centre podeu adquirir-los a la “bo0ga online” de la web del Centre (www.santgervasi.fje.edu)
a la pestanya -SERVEIS– .

Curs 2017-2018
DM 12 SETEMBRE Inici de curs
DV 22 JUNY Final de curs
NADAL:
SETMANA SANTA:

Reunions / Tutoria

Del DS 23 DESEMBRE al DG 7 GENER
(ambdós inclosos)
Del DS 24 MARC al DLL 2 ABRIL
(ambdós inclosos)

DLL 25 SETEMBRE
FESTIUS: DJ 12 OCTUBRE
DC 1 NOVEMBRE
DC 6 DESEMBRE
DV 8 DESEMBRE
DM 1 MAIG
DLL 21 MAIG

LLIURE DISPOSICIÓ:

DJ 7 DESEMBRE
DLL 12 FEBRER
DLL 30 ABRIL

SORTIDA TRIMESTRAL AL MIGDIA: VACANCES DE NADAL I FI DE CURS

REUNIÓ DE PARES P-3
DIA: DIMECRES 6 DE SETEMBRE

HORA: 19:00h.

REUNIÓ DE PARES P-4 i P-5
DIA: DIMECRES 20 DE SETEMBRE HORA: 19:15h.
(ENTRADA PER TRAVESSERA DE GRÀCIA, 55)
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: carlota.taxonera@ e.edu o al telèfon 93.362.20.58

Horari-puntualitat-jornada escolar
L’ horari escolar és de 9 del ma% a 17:00 de la tarda. Entrada i sor da són pel C. Avenir,19. Els alumnes amb germans a Llar o
Primària, a la tarda podreu recollir-los junts en una de les etapes. Ho acordem en iniciar el curs.
L’entrada al Centre es farà 10 minuts abans de l’inici de les classes del maI i/o tarda. L’escola ofereix un servei de permanència
de 8 a 8:50 i de 17 a 18h. Les famílies que ngueu previst u litzar-lo, només cal que ho comuniqueu a l’Administració del Centre i
a la tutora pel seu coneixement i ordre.
Els nens que no dinen a l’Escola surten cap a la 13h. a migdia i tornen a les 14:55h.
Els nens que u litzen el servei de menjador dinen en aquesta franja i fan la migdiada a P-3 o realitzen ac vitats planiﬁcades a P-4 i
P-5.
Us preguem sigueu ben respectuosos amb els horaris d’entrades i sor0des. L’ac vitat educa va s’inicia puntualment i cal, a
més, respectar els ritmes i hàbits que ajuden a la pròpia serenitat del nen i a l’ordre i organització generals necessaris.

Notes d'interès
Qualsevol incidència o canvi en el ritme habitual del nen/a (horari, alimentació, persona de recollida...) cal avisar-lo ja al maI,
amb una nota, a la mestra.
Man ngueu actualitzats a l’Administració del Centre els telèfons de contacte.
Trucarem sempre que el nen es posi malalt, prengui mal o considerem necessari
Aniversaris i Sants els celebrem adequadament a l’Escola amb els companys. Podeu portar caramels, galetes, un senzill pa de
pessic (no casolà! per norma va) que compar rem plegats!

QUOTES

EDUCACIÓ INFANTIL

CURS 2017-2018

Ensenyament
77,50€ 24€

75 €

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

SERVEIS

ACTIVITATS,
SORTIDES
I MATERIAL
2018-2019

8,50 €

200,00€

15 €
fUNDACIÓ

ALTRES:

QUOTA
MENSUAL

CARDENER

165€

365,00€
QUOTA
MENSUAL

Espai migGdia

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
CONCEPTE

QUOTES

5 hores setmanals

(Expressió dinàmica, música i dansa, anglès,
plàstica, creació verbal, tecnologia i informàtica)

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

75,00 €

Hores d’aula que no cobreix el concert
però que formen part del projecte educatiu
de l’escola.

SERVEIS
CONCEPTE

QUOTES

TIC, DOP, Infermeria, Formació i
recerca, Secretaria i administració
Internacional, etc.

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

77,50 €

Inclou serveis generals de l’escola

FFUNDACIÓ CARDENER
CONCEPTE

QUOTES

Acompanyy yament alumnes i famílies,
pastoral, política social

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

15,00 €

Inclou recursos tècnics i formació personal
Fiscalment deduïbles

ACTIVITATS, SORTIDES I MATERIAL
CONCEPTE

QUOTES

Activitats, sortides i material

10

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

24,00 €

Inclou material didàctic d’aula i material
complementari.

ESPAI MIGDIA
CONCEPTE

QUOTES

10

Espai migdia

PERÍODE

IMPORT

setembre a juny

165,00 €

Menjador. Atenció personalitzada.
Activitats migdia.

Altres
CONCEPTE

QUOTA

QUOTES PERÍODE

10

setembre a juny

IMPORT

1,60 €

ASSEGURANÇA
CONCEPTE

QUOTA

ALTRES SERVEIS

PERMANÈNCIES

AMPA

QUOTES PERÍODE

10

setembre a juny

CONCEPTE

QUOTES

PERÍODE

33,00 €

Matí 5 dies

10

Matí 2/3 dies

10

setembre a juny

20,00 €

Tarda 5 dies

10

setembre a juny

43,00 €

Tarda 2/3 dies

10

setembre a juny

26,00 €

Matí + Tarda
5 dies

10

setembre a juny

65,00 €

Matí + Tarda
2/3 dies

10

setembre a juny

40,00 €

setembre a juny

IMPORT

6,90 €

IMPORT

* Alumnes de nova incorporació:
La quota d'activitats, sortides i material del curs 2017-2018, s'abonarà anticipadament al juliol (P-3 341€ i P-4 P-5 240€).

Equipament i roba
www. jfe.colesonline.es/ca/

Llibres
http://www.santgervasi.fje.edu/ca/serveis

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

www.santgervasi.fje.edu

