Benvolgudes famílies,
L’Escola Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús, en el marc de transformació global de
l’Horitzó 2020, vol crear un nou model de comunicació amb les famílies.
Un model que persegueix una millor i transparent:

COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
Des del curs passat disposem d’una nova web, enxarxada amb les altres escoles de la
Fundació Jesuïtes Educació, orientada a les famílies i a l’alumnat de l’Escola. També
s’adreça a aquelles persones que volen conèixer i tenen interès pel nostre projecte. Amb
una part que ens defineixen i una altra part d´actualització setmanal amb les notícies
de l’Escola i agenda d’actes. Un lloc web més actual, molt intuïtiu i amb gran usabilitat i
que dóna accés a:

la nostra plataforma de comunicació: la NET
A la part superior dreta de la plana inicial de la pàgina web trobem l’accés a la NET.
Què és la Net?
És un entorn virtual compartit per totes les escoles de Jesuïtes Educació de
comunicació i relació entre famílies, alumnat i equip docent. Al mateix temps que
és una potent eina de cerca i creació de coneixement.
Com accedim a la NET?
Mitjançant una clau de pas específica:
Disposeu d’un correu d’atenció: deptic.infantjesus@fje.edu
Què permet la Net?
Les famílies podran visualitzar i accedir a informacions que l’Escola anirà
actualitzant progressivament. Com a novetat, permet oferir la possibilitat de
poder accedir al butlletí de notes i als rebuts de les famílies.
Altres canals de participació i comunicació:
FACEBOOK https://www.facebook.com/Perfil.Infant.Jesus
TWITTER https://twitter.com/hashtag/JEstgervasi
INSTAGRAM https://instagram.com/jesuitesedu/
LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/fundaci-jesu-tes-educaci?trk=top_nav_home
YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCh3CVlavlAb6jMoQ_46RO5w/feed
REVISTA DIGITAL CLAR i NET

https://issuu.com/comunicacio.infantjesus
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Informació de l’escola:
Blog de curs:
Informació
Material multimèdia
(vídeos i fotos)

Consulta i impressió de
rebuts i factures.
Estat del pagament de les
factures que emet
l’escola.
Consulta del butlletí
digitalment.

Informació general
(horaris, AMPA,
tríptics, menú...),
notificació d’absències
i retards, gestió
administrativa (quotes,
tiquets menjador,
canvi dades, gestió
secretaria (certificats,
beques...), espai escola

Notícies NET:
Recull de les notícies
més destacades de la
nostra escola i de la
resta d’escoles de la
xarxa.

