c/ TRAV. DE GRÀCIA, 55
c/ TRAV. DE GRÀCIA, 65
c/ AVENIR,19

ENTRADA MATÍ—09:00h.
c/ TRAV. DE GRÀCIA, 65
ENTRADA/SORTIDA
MIGDIA
c/ AVENIR,19
SORTIDA TARDA-17:00h.
C/ TRAV. DE GRÀCIA, 65
(1r,2n i 3r)
C/ TRAV. DE GRÀCIA, 55
(4t)

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
Secretaria:
aurora.serrano@ e.edu
Administració:
elisa.fernandez@ e.edu
Atenció a l’alumnat:
martha.gomez@ e.edu

Serveis generals:
angel.moreno@ e.edu
Atenció/Dubtes accés NET
dep c.infantjesus@ e.edu
Comunicació:
carlos.corral@ e.edu
Gerència:
gerard.valls@ e.edu
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Equips de coordinació

Paraescolars

Curs 2017-2018
DIRECCIÓ

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.
COORDINACIÓ PASTORAL

Neus Fuertes Abenoza

Jéssica Piñero Vera

neus.fuertes@ e.edu

jessica.piñero@ e.edu

Atenció a l’alumne / Medicaments

Relació família-escola
Cada grup classe té un professor/a responsable de guiar la dinàmica del grup, el tutor/a. Una de les tasques del tutor/a
és canalitzar la comunicació entre la família i l'Escola.
Durant el curs, les famílies rebreu informació del procés forma u i instruc u dels vostres ﬁlls/ﬁlles a través de: les reunions d'inici de curs, els informes i qualiﬁcacions trimestrals i les entrevistes personals.

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 butlle,ns dels
alumnes.
També dins l’espai Informació IJ, trobareu informacions de servei i de caràcter general.

Horari-puntualitat-jornada escolar
L’horari escolar és de 9 a 13h i de 15 a 17h.
.
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 8:50h i de 17 a 18:30h per als alumnes de primer a quart de primària. Aquelles famílies que necessiteu
u litzar aquest servei cal que ho comuniqueu a l’administració del centre i als tutors.
Al migdia, la sor da és a les 13h per l’Avenir i l’entrada ﬁns a les 15:00h per Travessera.
A la tarda, els alumnes de primer, segon i tercer de Primària surten per Travessera, núm. 65 des de les 16:50h i ﬁns les
17:05h.
Els alumnes de quart de Primària surten sols per Travessera, núm. 55.
Per tal de garan r un clima de treball adequat i l'assistència a l'Escola dels nens i nenes és molt important recordar que
durant l'horari escolar no es permet l’entrada ni la sor da d’alumnes i us demanem que respecteu de
manera estricta l’horari.

Pastoral
Calendari Escolar
Curs 2017-2018
DM 12 SETEMBRE Inici de curs
DV 22 JUNY Final de curs

SETMANA SANTA:

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:
h/p://www.santgervasi.fje.edu/ca/serveis
Material necessari a Primària:
Bata i equipació d'Educació Física: Samarreta màniga curta, pantaló curt cotó, pantaló llarg o leggins (noia) i dessuadora.
(La resta de material és opcional)
A més, tot l’alumnat de primària ha de dur calçat espor u preferentment amb cordons i mitjons espor us.
Preguem que totes les peces de ves r vagin marcades amb el nom i el cognom de l'alumne. Es important que abrics i bata por n
un goma llarga per penjar-les. L'Escola no es pot fer responsable dels objectes perduts.

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.
Recordeu que l’Escola és un àmbit de treball, per això us demanem que el ves,t i la imatge personal s’avinguin amb els trets
caracterís cs del nostre Centre.

Material inici de curs
És convenient que cada alumne/a pugui disposar d’aquest material a l’inici del curs per tal de facilitar la realització de les tasques
escolars.

Aquells alumnes interessats en aquest àmbit es podran apuntar a l’Equip C a la franja de migdia.

NADAL:

Es convenient que ens comuniqueu per escrit si els vostres ﬁlls/es segueixen algun tractament mèdic per prescripció faculta,va
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 diagnòs,c
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.

LLIURE DISPOSICIÓ:

Un llapis d’escriptura del nº 2.
Plas decors (12 més o menys).
Un bolígraf blau ( pus Bic o Pilot).
Goma.
Una sora de punta rodona.

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

ALUMNES 3r i 4t PRIMÀRIA:
ALUMNES 1r i 2n PRIMÀRIA:
Un estoig, millor bossa pe ta amb cremallera. Un estoig, millor bossa pe ta amb cremallera.
Llapis de colors (12 més o menys)
Retoladors de colors (12 més o menys).
Un bolígraf vermell ( pus Bic o Pilot).
Maquineta.

DJ 7 DESEMBRE
DLL 12 FEBRER
DLL 30 ABRIL

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

REUNIÓ DE PARES 1r PRIMÀRIA
DIA: DIJOUS 7 DE SETEMBRE

HORA: 19:00h.

REUNIÓ DE PARES 2n, 3r i 4t PRIMÀRIA
2n i 3r PRIM DIA: DIMARTS 19 DE SETEMBRE HORA: 19:15h.

4t PRIM DIA: DIMARTS 19 DE SETEMBRE HORA: 20h.

(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: neus.fuertes@Ce.edu o al telèfon 93.362.20.58

QUOTES
PRIMÀRIA
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 (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

