
 



CALENDARI ESCOLAR 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

REUNIONS GENERALS D’INICI DE CURS 

REUNIONS GENERALS DE  SEGUIMENT 

 

 

 

Les classes s’inicien el 12 de setembre i acabaran el 19 de juny.  

Vacances de Nadal: Del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos). 

Setmana Santa: Del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos). 
 

Dies festius de lliure disposició: 
 

 31 d’octubre 

 24 de febrer 

 8 de maig 
 

Festes Locals: 
 

 30 de setembre 

 11 de maig 

 

 Festes a l’escola: 
 

Castanyada: 30 d’octubre Sant Jordi: 23 d’abril 

Santa Cecília: 22 de novembre Dia del Medi Ambient: 5 de juny 

Nadal: 20 de desembre Festa de fi de curs: 12 de juny 

Dia de la pau: 30 de gener Festa Comiat Sisè: 19 de juny 
 
 

 

 

 

 

L’horari de classes és: 

Matí de 9:00 a 12:30 hores 

Tarda de 15:00 a 16:30 hores 

 
 

 

    Cada tutor informarà del seu horari durant la reunió d’inici de curs. 

(Es prega que concerteu prèviament les entrevistes) 

Direcció: De dilluns a divendres de 9:00 a 09:50 (Concertar cita prèvia). 

Secretaria: Dimarts i dijous de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 hores. 

 

      Educació Infantil: 25 de setembre (16:45 hores) 

 Educació Primària:    Cicle Inicial:   1 d’octubre    (16:45 hores) 

                                     Cicle Mitjà:     2  d’octubre    (16:45 hores) 

                                     Cicle Superior:  3  d’octubre    (16:45 hores) 

 
 

 
 
Educació Infantil:    3 de febrer (16:45 hores) 

Educació Primària:    Cicle Inicial:  5 de febrer    (16:45 hores) 

                                   Cicle Mitjà:  6 de febrer    (16:45 hores) 

                                   Cicle Superior:  3  de febrer   (16:45 hores) 

HORARI ESCOLAR 



ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

MATERIAL ESCOLAR 

 
 

Educació Infantil:  31 de gener i 22 de juny 

Educació Primària: 20 de desembre, 3 d’abril i 22 de juny 
 

 

    Educació Infantil: L’entrada i sortida dels alumnes d’Educació Infantil es farà 

per la zona del seu pati (entrada als Camps Elisis). 
 

    Educació Primària: Els alumnes de Primària entraran i sortiran per la porta 

principal del carrer Sta. Cecília. Els alumnes de Cicle Inicial no sortiran del 

recinte escolar si no hi sou per recollir-los. 
 

    Per facilitar l’ordre a les sortides i entrades dels alumnes de Primària, us 

demanem que espereu als vostres fills fora dels recinte escolar. 
 

 

 

  Cada mestre/a proporciona un llistat de material bàsic. Pel bon 

funcionament del curs és necessari que tots als alumnes el tinguin. 
 

  Es paga una quota de 105€ (per fotocòpies, material escolar, dossiers de les 

diferents àrees, agenda escolar i les sortides de tot el curs) 
 

   Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i cognom. La roba, a més, amb 

una tireta per poder penjar-la. 

 
 
 

 Tovallons amb goma per canviar diàriament.  

 Necesser personal amb pinta i una ampolleta de colònia. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Pels alumnes de P3: llençol amb gomes per les hamaques de dormir 
(marcat amb lletres grans). Mida de l’hamaca: 132 cm x 58 cm. 
 

 
 

 
L’escola aposta per una educació sostenible, per la qual cosa continuarem portant 

l’esmorzar en una carmanyola evitant l’ús de paper d’alumini. 
 

Aconsellem que per beure el més saludable és aigua, evitant sucs i làctics. Els divendres 

és el DIA DE LA FRUITA i cal portar-ne des de casa. 
 

Periòdicament l’escola oferirà fruita per esmorzar facilitada pel Departament d’Agricultura 

però només serà un complement de l’esmorzar que els nens portaran  des de casa. 
 

Per un esmorzar saludable, cal evitar la pastisseria industrial. 

MATERIAL  DEL  MENJADOR 

 

L’ESMORZAR  A  L’ESCOLA 

 

LLIURAMENT D’INFORMES 



 
 
 
 

 

 Cal l’ús de la bata a Educació Infantil i a Cicle Inicial de 

Primària. La trobareu al despatx de l’AMPA. 
 

 Per l’activitat d’Educació Física a Primària s’ha de portar el xandall de l’escola i calçat 

esportiu de recanvi per anar al pavelló. El xandall es ven al despatx de l’AMPA 
 

 En el cas dels alumnes d’educació infantil, per l’activitat de Psicomotricitat es recomana 

l’ús de la samarreta de l’equipació de l’escola. 

 
 

 
 

 L’escola té unes Normes d’Organització i Funcionament que cal seguir per un bon 

desenvolupament de la tasca educativa i una bona convivència entre tots. És molt 

important la relació escola–família i per tant val la pena mantenir una bona 

comunicació amb la tutora. 

 

 L’assistència a classe és obligatòria i cal informar de qualsevol anomalia al mestre-

tutor/a de l’alumne. Els pares han de justificar per escrit o per telèfon les absències o 

retards dels seus fills. 

 

 És imprescindible la puntualitat en les hores d’entrada a 

l’escola. La porta d’accés del pati es tancarà 5 minuts després 

de les hores d’entrada. La porta d’entrada a l’escola pels 

alumnes d’educació infantil és únicament la del seu pati. 

 

 A les entrades, els pares evitaran anar a les classes a fi de no destorbar la tasca 

docent. Les notificacions s’han d’anotar a l’agenda o el mateix alumnat ho comunicarà 

al tutor/a. Per qüestions administratives, se’ls atendrà en l’horari de secretaria 

 

 Durant l’horari lectiu no es deixarà sortir cap alumne del centre. Els pares hauran de 

venir a buscar-lo i signar la corresponent justificació. 

 

 Continuarem establint la comunicació amb les famílies mitjançant circulars o 

notificacions que es donaran a l’alumnat dins la motxilla o bé a l’agenda. Tot i això 

augmentarem l’ús del correu electrònic com a mesura d’estalvi de paper per la qual 

cosa necessitem que les famílies ens acabeu de facilitar el vostre correu electrònic. 

 

 No està permès menjar llaminadures dins del recinte escolar. Es recomana que 

tampoc se’n portin pels aniversaris. Igualment no es poden portar joguines a l’escola. 

 

 

 

PAUTES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

BATA I XANDALL 



 

 

 Els nens/es que presentin un estat febril o malaltia infecciosa hauran d’abstenir-se de 

venir a l’escola. En cas que qualsevol alumne es trobi malament durant la jornada 

escolar, s’avisarà els pares perquè vinguin a buscar-lo i el portin al servei mèdic. 

 No es donarà, ni es deixarà prendre cap medicament, sense una recepta del metge que 

indiqui el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. 

 Els pares hauran de signar, també, la corresponent autorització perquè es pugui prendre 

el medicament a l’escola. 

 
 

 
 

 

Equip Directiu 
 

Altres representants 
 

Jordi Porta Sans  (director) 

Xavier GimóRibes   (cap d’estudis) 

Carolina Carrillo Martín  (secretària) 

 

                                   (Ajuntament)  

Mª Alba Reig Castells (PAS) 

 

Professorat 
 

Mares i Pares d’alumnes 
 

Lourdes Arbós Gabarró 

Xavier Calvo Godoy  

Roser Ribot Barri  

Brigi Tremosa Guillén 

Rosa Mari Ribes Pallisé 

 

Maite Pascual  

Joanna Kizielewicz  

Sadio Drame 

Verónica López Rojas 

Houssna  Zemzoum (AMPA) 

 
 
 
 
 

 

             

 

              

 

           

 

Sigues puntual en 

portar-lo i recollir-lo. 

Ajuda'l a preparar la seva motxilla 

amb l'equip i el material necessari. 

 

Valora els seus avenços i 

esforços. 

                 

 

            
 

 

       

 

Prepara-li un esmorzar 

saludable. 
Segueix la seva agenda i 

ajuda'l a organitzar el seu 

temps lliure. 

 

Parla, sempre que calgui, 

amb la seva tutora o tutor. 

 

SALUT A L’ESCOLA 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 

AJUDA AL TEU FILL… 



 
 
 

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares que hi ha a l’escola. És una associació sense afany de 

lucre, que té entre les seves finalitats: 

 

 Facilitar la participació 

 La gestió d’activitats extraescolars 

 L’ acollida matinal 

 La gestió de llibres i material escolar per l’inici de curs 

 La col·laboració per la millora de l’escola en l’adquisició d’equipaments 

 La col·laboració en les sortides escolars 

 Organització d’activitats per a mares i pares 

 La col·laboració en les festes i celebracions 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• PROGRAMA MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu: aquest és un programa impulsat per 

la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Educació, que té per objectiu acompanyar els centres 

educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució que en el nostre cas 

és el COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya). Aquesta aliança ha de permetre als centres 

desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, que els permeti esdevenir un centre de 

referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com 

per a la comunitat educativa.  
 

• PROJECTES AMBIENTALS / AGENDA 21: té com a objectiu principal desenvolupar els 

programes d’actuació de l’Agenda 21 dins la Xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Catalunya. 
 

• BIBLIOTECA ESCOLAR: fomentar el gust per la lectura i una cultura de la informació que 

promocioni lectors motivats i independents. 

 
• ARTS & CRAFTS / SCIENCE:per fomentar l’expressió oral en llengua anglesa des de P4 i la seva 

utilització en altres àrees: en ex. artística a EI / CI i en les ciències a CM / CS).  

 
 

 
Presidenta: Joanna Kizielewicz  

Vicepresident: Vanessa Cubell  

Tresorera: Teresita Pérez Casales  

Secretària: Maria Teresa Molina Rech  

Vocal: Houssna Zemzoum 

Vocal: Beata Kubis 

 
Horaris d’atenció: 

 
 

Dimarts 
 

De 09:15 a 10:15 del matí 
 

Dijous 
 

De 16:30 a 17:30 de la tarda 

 

QUÈ ÉS L’AMPA? 

MEMBRES I HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

PROJECTES D’ESCOLA 



 

• APADRINAMENT LECTOR: L’apadrinament és l’ajuda o acompanyament en el camí lector que 

poden efectuar els lectors més grans a lectors que s’estan iniciant, una relació entre padrí i fillol que 

molt cops va més enllà de la pròpia tasca d’ajut en la lectura. Són moments d’intercanvi de lectura 

molt interessants entre els alumnes de cicle inicial i alumnes de cicle superior. 
 

• PROJECTE “QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !”: és un projecte intercicles que duem a 

terme dins l’àmbit lingüístic on els nostres alumnes treballen un cop per setmana en grups reduïts 

la premsa escrita (cicle inicial), la ràdio (cicle mitjà) i la televisió (cicle superior) dues sessions 

seguides tot potenciant l’ús de les noves tecnologies.  
 

• PLA DE TREBALL DE LLENGUA I MATEMÀTIQUES:per un millor aprofitament d’aspectes 

relacionats amb el raonament lògic, el càlcul mental, la resolució de problemes, la lectura eficaç, la 

comprensió lectora i velocitat lectora mitjançant metodologies actives.  
 

• PROJECTE BRESCOLA: projecte on es potencia la coneixença lúdica i emocional amb els 

alumnes més petits del barri (Escola Bressol de Cappont).  
 

• PROJECTE ESCOLES DEL BARRI: on es planifiquen activitats conjuntes amb la resta de les 

escoles del barri.   

 

• ACORD DE CORRESPONSABILITAT: per la millora dels resultats educatius i la cohesió social, tot 

fomentant l’ús de les TIC a les aules.  

 

• PLA CATALÀ DE L’ESPORT: activitats extraescolars esportives per fomentar la cohesió social 

amb col·laboració amb l’AMPA.  

 

• PROJECTE ESTONES DE JOC: una sessió mensual, els alumnes més grans de l’escola fan 

activitats i jocs amb els més petits a l’hora d’Ed.Física  

 

• PROJECTE  “ESCOLA  OBERTA  AL SABER”: l’objectiu principal d’aquest projecte és que les 

famílies participin, col•laborin i s’impliquin en la vida quotidiana de l’escola i crear situacions de 

conversa entre els alumnes. És un projecte participatiu i col•laborador entre família – escola, i entre 

pares – fills.  

 

• PROJECTE  ARTÍSTIC: tallers intercicles on tots els alumnes des de P3 fins a 6è, treballen de 

manera artística autors, tècniques de dibuix, rolepalys en llengua anglesa, experiments, i conèixer 

Lleida. El Projecte acaba al mes de maig amb una Mostra Final de Projecte on els alumnes 

expliquen als seus companys aquesta magnífica exposició amb tots els treballs que s’han realitzat 

al llarg del curs.  

 

• ROBÒTICA: projecte dut a terme des de P3 fins a 6è. A més el CS participa en el Pla Social de la 

Fundació Scientia en associació amb  FIRST i LEGO Group. 

   

• PROGRAMA DE SALUT INTEGRAL I SUPORT VITAL BÀSIC:  programes de salut relacionats 

amb hàbits saludables. 
 

• PROJECTE PATIS ACTIUS:  projecte de jocs tradicionals amb la col·laboració de l’entitat ASPROS 

de Lleida.  



 
 

Escola Camps Elisis 

C/ Santa Cecília, s/n 
25001 – Lleida 

Tel   973 201 191 
Tel   630 348 792 

 
http://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/ 
 
ceipcampselisis@xtec.cat 
 

https://www.instagram.com/escolacampselisis/?hl=es  
 
https://www.facebook.com/Escola-Camps-Elisis-Lleida-
1582800835311675/?ref=hl 
 

https://twitter.com/ElisisEscola 
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