ENTRADA
c/ TRAV. DE GRÀCIA, 63
HORARI ENTRADA:
09:00h
HORARI SORTIDA:
17:00h

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

Llar d’Infants

Horari-puntualitat-jornada escolar

Curs 2017-2018
DIRECCIÓ INFANTIL

COORDINACIÓ LLAR D’INFANTS

Carlota Taxonera
carlota.taxonera@ e.edu

Irene Ortego
irene.ortego@ e.edu

Abans o després d’aquest horari, a par r de les 8 del ma8 i ﬁns a les 18,00h, una part de l’equip serem a la Llar oferint servei d’acollida i/o permanència, per poder atendre personalment i com cal els vostres ﬁlls i ﬁlles. (Si teniu aquesta previsió comuniqueu-ho a l’Administració i a les mestres respec ves)
Entrada i sor1da són per la porta de Llar d’Infants de Travessera de Gràcia. Aquesta romandrà oberta només en les franges
horàries habituals d’accés. Si us cal accedir fora d’aquests horaris, u litzeu l’ intèrfon i us atendrem el més ràpid possible.

Relació família-escola

Entenem la ﬂexibilitat horària inherent i necessària a una Llar d’Infants, per tant compteu que contemplem i acordem cada necessitat i/o cas par cular amb vosaltres si cal.

L’educació dels infants és una tasca compar da entre pares, mares i educadores. Condició essencial per afavorir el procés
educa u. En la relació amb les famílies ens marquem els següents objec us: Crear un vincle de conﬁança i col·laboració,
trametre-us la seguretat de que els vostres ﬁlls i ﬁlles estaran ben atesos, que ens conegueu ràpidament i amb transparència, a l’Escola i a l’equip, que us sen1u des del primer moment part essencial del nostre dia a dia.
Per aconseguir-los preveiem el contacte i relació amb la família mitjançant:
Els pe ts intercanvis diaris a l’arribada i sor da escolars.
Els pe ts informes diaris a l’agenda amb breus observacions personals del nen/a.
Les diferents trobades informa ves de pares: a inici i mitjans de curs com a mínim.
Les entrevistes personals abans de començar el curs i sempre que ho desitgeu.
Les trameses escrites, puntuals o periòdiques, que el Centre pugui adreçar-vos.
Les noTcies/imatges que anireu trobant a laNET, web, xarxes... del que anem fent.
Les vostres par cipacions i aportacions habituals i directes de les nostres activitats.
Les festes/activitats colectives... que compar rem amb vosaltres amb il·lusió.
L’informe personal, a ﬁnals de curs, acompanyat d’un pe t recull de les ac vitats.

Parlem d’adaptació en referència a aquell període de temps que cadascú necessita per conèixer i assumir la nova situació. Els
primers dies, si ho creieu adient, els nens i nenes poden fer un horari una mica més reduït i ﬂexible, però també és
recomanable que la seva assistència, ja iniciada, sigui con nuada.
Els pares acompanyeu-los ﬁns a l’aula, acomiadeu-los sense presses però breument, i vivint amb ells feliçment la realitat i la il·lusió del nou repte, sense angoixa, amb tranquil·litat, i amb la conﬁança dipositada en el bon fer que assumim tot
l'equip.
Poden acompanyar-se d’aquell objecte que els generi calma, seguretat, i lligam amb el seu món.

Els nens que dinen a l’Escola ho fan en dos torns: 12h(P-1) 12,45h(P-2) i després fan la migdiada ﬁns a les 15h.
El berenar, és a les 16h a tots dos nivells.
Si teniu germans a Parvulari podreu recollir-los junts aquí a la sor da de la tarda

.

Si teniu germans a Primària, la seva porta és tot just al costat de la nostra.

Atenció a l’alumne / Medicaments
Cal que comuniqueu per escrit si un nen o nena segueix algun tractament o pateix alguna malal a, per tal de poder atendre’ls com cal. En cas d’administració imprescindible de medicació en horari escolar, cal que aporteu la recepta mèdica, dosi i
.
horari i la sol·licitud pertinent del Centre.

Curs 2017-2018
NADAL:

Del DS 23 DESEMBRE al DG 7 GENER
(ambdós inclosos)

27, 28, 29 de desembre i 2,3,4 i 5 de gener s'oferirà un servei adequat a les necessitats de les famílies.

SETMANA SANTA:

Compteu que sempre que el/la nen/a es posi malalt (febre, malestar...) o pateixi algun accident (caiguda, cop...) us trucarem per
seguir les vostres indicacions. Només en cas de febre molt alta, administrarem -Paracetamol- ja que comptem amb la vostra
autorització signada des de la inscripció.

Roba / Material
És important que els nens i nenes sempre vinguin ves ts amb roba còmoda i adequada (moviment, facilitat en els canvis, autonomia, etc...). L’uniforme de l’Escola és el xandall i ha de ser la peça habitual de ves r. Serà, a més, imprescindible per a determinades ac vitats col·lec ves al llarg del curs (festes, psicomotricitat, sor des...).
En començar el curs, cada nen ha de dur:

Calendari Escolar

DC 25 JULIOL Final de curs

Els nens que no dinen a l’Escola surten entre 12-12,45 segons acordem, i tornen a. les 15h.

Tant pel seu benestar com per respecte als companys, i recomanació de Sanitat, considerem molt important que el nen no
assisteixi a l’Escola quan està malalt (amb febre, processos infecciossos o contagiosos...considerant dins aquests casos, la
presència de paràsits, conjuntivitis, erupcions, gastroenteritis, etc.)

Adaptació

DM 5 SETEMBRE Inici de curs

La nostra ac1vitat habitual es desenvoluparà des d’inicis de Setembre (dimarts 5) ﬁns a ﬁnals de Juliol (dimecres 25) i diàriament, entre 9h i 17h.

Del DS 24 MARC al DLL 2 ABRIL
(ambdós inclosos)

26, 27 i 28 de març s'oferirà un servei adequat a les necessitats de les famílies.
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

Bata de l’Escola, got, biberó... per l’aigua, una bossa amb una muda complerta (roba interior i exterior), tub de crema (si cal),
xumet (si en necessita), pinta i ampolleta de colònia.
Si dinen a l’Escola: 2 o 3 pitets per setmana i màrfega d’ús personal
La roba i materials del Centre podeu adquirir-los: a la “bo ga online” de la nostra web: pestanya SERVEIS. A inicis de curs us
lliurarem a cada família l’agenda per a la nostra comunicació.
Totes les peces de ves r, bosses i objectes personals han d’anar marcats amb nom i cognom. Jaquetes, abrics, bata...han de dur
una veta llarga per penjar.
Els cotxets han de ser fàcilment plegables per poder deixar-los guardats als armaris de l’Escola a l’efecte.

Notes d'interès

SORTIDA TRIMESTRAL AL MIGDIA: VACANCES DE NADAL.

Qualsevol incidència o canvi en el ritme habitual del nen/a (horaris, assistència, alimentació, persona de recollida...) cal avisar-lo
a l’Escola, a primera hora del maT, personalment si podeu o amb una nota a l’agenda.

Presentació / Reunió inici
PRESENTACIÓ DE CURS

REUNIÓ DE PARES INICI DE CURS

DIA: DILLUNS 4 de setembre HORA: 12:00H
(DM 5 SETEMBRE Inici de curs)

DIMECRES 27 de setembre HORA: 19:00H

Si us plau, man1ngueu actualitzats a l’Administració del Centre tots els telèfons de contacte per poder localitzar-vos en cas de
necessitat del vostre ﬁll/a. Ho farem sempre que es posi malalt, prengui mal o ho considerem necessari.
Us demanem limitar els avisos telefònics a ocasions veritablement urgents o imprevistes. Enteneu que, per atenció als nens,
les mestres no poden interrompre l’ac vitat en l’ho rari escolar. Des de recepció o secretaria rebran i trametran els vostres encàrrecs.

