CONTACTE AMB LES FAMÍLIES

HORARI DEL CURS 2019/2020
EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ENTRADES: de dilluns a divendres 9:00h
SORTIDES: de dilluns a dijous a les 12:30h, els divendres a les 12:00h
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ:
ENTRADES: de dilluns a divendres a les 8:00h.
SORTIDES: de dilluns a divendres a les 14:05h.
Els mesos de setembre i juny entrada a les 9:00h i sortida a les
14:00 h
HORARI DE VENDA D’UNIFORME:
Dilluns i dijous de 17:00h a 18:00h
Dimarts i dimecres de 9:00h a 10:00h

EN BENEFICI DE TOTS, RESPECTEM EL PROJECTE
EDUCATIU I LA NORMATIVA DEL CENTRE.
c/Guillém Galmés, 38 07004 Palma de Mallorca
Tfn: 971.75.18.59
Fax: 971.29.00.39
info@colegiojesusmaria.com WEB: www.colegiojesusmaria.com

LEMA DE PASTORAL CURS 2019-2020
Qui soc jo?
El nostre lema de Pastoral d’aquest curs 2019/20 “Qui soc
jo?” neix amb la intenció d’ajudar a l’alumne a conèixer-se a sí
mateix i saber quin camí pot seguir.
Actualment vivim en un món dinàmic, canviant, actiu, a on
existeixen molts models...on sovint es creen “capes artificioses”,
cuirasses que no ens deixen o amaguen “l’autèntic jo”. Per això
és essencial que cadascú descobreixi qui és i sàpiga què el mou.

Qui soc jo?
Que complicat és de respondre!
Jo no soc el meu nom. No soc la meva edat o procedència.
No soc el meu treball ni les meves aficions. No soc el que
veig ni el que hi veuen els qui em miren. Tampoc soc el que
tenc ni el que he aconseguit. Avui no soc el que vaig ser ahir
ni demà seré el que soc avui.
Soc el que penso i el que faig amb això que penso?

Considerem essencial que hom conegui els seus sentiments,
pensaments, sensacions, valorant les experiències que ha anat
construint durant la seva vida. Això el fan únic amb les seves
qualitats i defectes. I cal acceptar-les, sense refugiar-se amb les
dels altres.

Penso un món més humà.

Acceptar les diferències pròpies i les dels altres és clau en
aquesta societat per viure i conviure en un clima de respecte,
tolerància i fraternitat.

Penso un món sa.

Volem transmetre també la importància de l’error i de
l’aprendre per anar endavant i tenir esperit de descoberta i
superació. Tothom ha de ser conscient que això és obrir una
porta, perquè la resposta és dinàmica i està en el mateix dia a
dia.
Animem a tota la Comunitat Educativa (famílies, alumnat i
professorat) que en el tracte amb els infants i joves siguem
responsables de la rellevància d’aquesta pregunta, per tal que
en el dia de demà tinguin les eines necessàries per prendre les
seves decisions.
Molt bon curs a tothom!

Faig Humanitat.
Penso un món més solidari.
Faig Solidaritat.

Faig ecologia.
Ajuda’ns, Senyor Jesús, a fer d’exploradors d’interioritat, a
ser potenciadors dels valors innats dels nostres nins i nines i
a deixar al descobert els tresors que porten per aquest món
d’avui.
Siguem tots artistes que pintin de colors els nostres pobles.
Amen.

