ENTRADA
c/ AVENIR,19
HORARI ENTRADA:
Dilluns a Dijous 08:30
Divendres 09:00
SORTIDA
c/ TRAV GRÀCIA, 55
HORARI SORTIDA:
Dilluns a Divendres 17:00

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

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

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

Secretaria:
aurora.serrano@ e.edu

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

Tècnica Ges ó TQE:
adriana.pascual@ e.edu
eva.domenech@ e.edu

Comunicació:
carlos.corral@ e.edu

Serveis generals:
angel.moreno@ e.edu

Gerència:
gerard.valls@ e.edu

Coordinació TQE

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 TQE
Jordi Rull

Atenció a l’alumne / Medicaments

jordi.rull@ e.edu

Si el vostre ﬁll/a està malalt, cal avisar a l'Escola a primera hora del maD.
És 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 la millor manera.
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.

Relació família-escola
Cada grup classe està acompanyat per tres professor/a responsable de guiar la dinàmica del grup. Un d’ells és el vostre
tutor de referència. Una de les tasques del tutor de referència és canalitzar la comunicació entre la família i l’escola.
Durant el curs, les famílies rebreu informació del procés d’ensenyament-aprenentatge dels vostres ﬁlls/ﬁlles i de l’acompanyament intensiu que es realitza mitjançant: reunions d’inici de curs, els blogs, les guies dels diferents projectes i programes, les entrevistes personals i els informes i qualiﬁcacions trimestrals.

Horari-puntualitat-jornada escolar
L’horari escolar és:
DILLUNS A DIJOUS 08:30h-13:30h i 15:00h-17:00h
DIVENDRES 09:00h-13:30h i 15:00h-17:00h
Al migdia la sor da a les 13:30h és realitzarà pel carrer Avenir i l’entrada a les 14:50 per la mateixa porta.
A les 17:00h. La sor da es realitzarà pel carrer Avenir.
Tant en l’horari de marí com de migdia l’entrada al Centre es farà, com a màxim, 10 minuts abans.
El correu de contacte de la NEI-FAMÍLIES és: tqe.infantjesus@Be.edu

Roba
Equipament necessari a la matèria d’educació 7sica:
Samarreta màniga curta, pantaló curt cotó, pantaló llarg o leggins (noia), dessuadora, calçat amb cordons i mitjons espor us.
(La resta de material és opcional).
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:
h9p://www.infantjesus.cat/ca/serveis
Preguem que totes les peces de ves r vagin marcades amb el nom i el cognom de l'alumne. 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.

Pastoral

Material inici de curs

L'Escola oferirà ac vitats i espais que fomen n el creixement espiritual i la interioritat per tal de con nuar educant homes i dones per als altres, com ara l'Aula Solidària.

Calendari Escolar

L’alumne ha de portar el material bàsic per tal de poder fer un bon seguiment de l’ac vitat docent.
Com a material especíﬁc cal que por n:
- Matemà ques: calculadora cienDﬁca
- Programa Expressa’t: auriculars, llapis de graﬁt, llapis de diferents colors, retoladors de diferents colors, compàs, paper Bàsik DI
NA4 sense marge, regle.
- Cadenat per armariet amb combinació numèrica o clau (en aquest cas cal portar-ne una còpia).

Curs 2016-2017

Reunions / Tutoria

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

REUNIÓ DE PARES
DIA: 19 d’Octubre

HORA: 19:00h.

ORDRE DEL DIA:
Inici de curs, procés d’ensenyament-aprenentatge, ac vitats i sor des, equips de tutors i norma va.
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:
jordi.rull@Be.edu o al telèfon 93.362.20.58

(quota per família)

