
ESCOLA CAMPS ELISIS
CURS 2020-21



NORMES A L’ENTRADA A L’ESCOLA

 A L’ENTRADA DE L’ESCOLA:

 Els nens i nenes han de fer fila amb el seu grup classe  i guardar la distància de 
seguretat. 

 A l’ escola les/els mestres  prendran la temperatura cada dia al vostre

fill /a. 

 Els nens i nenes s’hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic abans 
d’entrar a l’escola .

 Si el vostre fill/a té tos, mocs, febre, diarrea, conjuntivitis no pot venir a 
l’escola.

 A L’HORA DEL PATI:

 Els nens i nenes jugaran en torns de pati diferents per tal que els grups 
estables no es barregin entre ells.



MESTRES  I ALTRES PROFESSIONALS

TUTORES: P3 A –Laia Peirau i  Desirée López ( classe de les libèl·lules)

P3 B –Mónica Gurruchaga i  Verònica Domínguez ( classe de les papallones)  

P4 A –Marisol Maselles ( classe de les formigues)

P4 B – Roser Ribot  ( classe dels cargols)

P-5 – Elena Fortuny ( classe dels veterinaris)

MESTRES DE SUPORT: Laura Colomo :mestra d’ anglès a P-4 i P-5 i suport a P-5,

Andreu Agustín i Marta Llas : suport a P-4.

MESTRES ESPECIALISTES: Aquest curs la música i la psicomotricitat la realitzaran les 
tutores al seu propi grup d’alumnes. 

TÈCNICA D’EDUCACIÓ INFANTIL: Alba Reig (compartida per les dues aules)

MALL: Desirée López

PSICÒLOGA DE L’EAP: Sara Mora

ASSISTENTA SOCIAL: Gemma Llobet



HORARI DE DIRECCIÓ: (cal concertar cita prèvia)

HORARI DE SECRETARIA: (cal concertar cita prèvia)

HORARI I FUNCIONAMENT DE L’AMPA:

Dimarts: de 9:15 a 10:15 del matí

Dijous: de 16:30 a 17:30 de la tarda

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE



CALENDARI  ESCOLAR 



HORARIS  D’ENTRADES  I  SORTIDES

-Es prega puntualitat durant les entrades i 

les sortides.

-Si la persona que ha de venir a recollir el nen/a 

no és la que ho fa habitualment, caldrà avisar a la

tutora i signar una autorització.

- Recordeu que els alumnes d’infantil no poden marxar amb els germans grans de l’escola.

ENTRADA MATÍ SORTIDA MIGDIA ENTRADA TARDA SORTIDA TARDA LLOC

P-3A 9:20 12:20 15:10 16:30 Porta d accés al pati 
d’ educació infantil.

P-3B 9:20 12:20 15:10 16:30 Porta d accés al pati 
d’ educació infantil.

P-4A 9:10 12:40 15:20 16:40 Porta d accés al pati 
d’ educació infantil.

P-4B 9:10 12:40 15:20 16:40 Porta d accés al pati 
d’ educació infantil.

P-5 9:00 12:30 15:00 16:20 Porta d accés al pati 
d’ educació infantil.



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

TUTORIES AMB LES MESTRES:

• Almenys 1 cada curs

• Cal concertar dia d’entrevista

P3A –Dijous de 11:45 a 12:15 h.

P3B – Dimecres de 11:45 a 12:15 h.

P4A – Dimarts de 11.30 a 12:30 h.

P4B – Dilluns de 11:30 a 12:30 h.

P5 – Dimecres de 11:30 a 12:30 h.

INFORMES: es lliuraran 2 informes cada curs (febrer i juny)

NOTES INFORMATIVES: Arribaran per correu electrònic.

Molt important consultar-lo sovint!!!!!!!



FUNCIONAMENT DEL CICLE

DINÀMICA DE GRUPS D’EDUCACIÓ INFANTIL:

• Treball en gran grup amb la tutora en grups classe estables.

• Treball per racons lingüístics i matemàtics
(2 mestres a l’aula en grup classe estable)

ESPAIS D’APRENENTATGE : dimarts, dimecres i dijous a la tarda.
Es realitzaran a les aules en grups estables no hi haurà agrupaments internivells a causa de 
la covid.

- Art natural, dissenyem, construïm, arquitectes, llum i ombres.

TALLERS DE PLÀSTICA: Es  duran a terme en els  grups classe estables els divendres. 

• Autor/a  i  
• Lleida (modernisme)

ESCOLA OBERTA AL SABER: No es farà a causa de la covid.

 L’Escola forma part del PROJECTE MAGNET on col.laborem amb el COAC 

(col.legi d’arquitectes de Catalunya).



MATERIALS – QUÈ CAL PORTAR?

MATERIAL ESCOLAR: quota de 105€ ( millor fer-ho online indicant nom, cognoms i curs de 
l’alumne)

BATA: marcada amb el nom i amb una tireta per penjar-la.
* S’ha de comprar a l’AMPA de l’escola.

BOTELLA O CANTIMPLORA DE PLÀSTIC 
per beure marcada amb el nom. ( aquest curs el got no a l’escola)

XANDALL, SAMARRETA I SABATILLES D’ESPORT AMB VELCRO 
ELS DIES DE PSICOMOTRICITAT.

P3A:  dijous al matí.
P3B:  dimecres al matí.

P4A:  divendres al matí.
P4B: dimarts al matí.

P5:    divendres a la tarda.



MATERIALS – QUÈ CAL PORTAR?
.

MENJADOR ESCOLAR*: Els alumnes de P3 que es quedin a menjador per fer la migdiada  
cal que portin un llençol de gomes ajustables per l’hamaca i un protector de gomes també 

ajustables en cas de necessitar-ho. 

*Recordem que a través de la pàgina web de l’escola podeu consultar el menú. (clicant en 
aquesta icona )



ESMORZAR: esmorzars saludables (DIVENDRES FRUITA)
* Evitar portar l’esmorzar amb paper d’alumini.

*ANIVERSARIS:  AQUEST CURS PER LA COVID  NO ES POT PORTAR COCA I XOCOLATA PER 
CELEBRAR L’ANIVERSARI.

NO

JOGUINES: no es poden portar joguines de casa a l’escola.  

MATERIALS – QUÈ CAL PORTAR?



MALALTIES
NENS/ES MALALTS: els nens amb febre o 

amb símptomes d’alguna malaltia 

no podran venir a l’escola.

Només s’administraran medicaments a l’escola en casos 
totalment imprescindibles:

· prescripció mèdica on s’indiqui el medicament
· nombre de tomes 
· quantitat de tomes
· autorització signada pel pare o la mare.

* Normativa nova d’administració de medicaments en cas de febre : 
S’administrarà paracetamol als vostres fills/es quan tinguin més de 38º de febre
Caldrà tenir l’autorització signada

*Se us avisarà per telèfon quan el vostre fill/a estigui malalt

NENS/ES AMB POLLS: se’ls haurà de fer el tractament a casa 
i els alumnes no podran venir a l’escola 
fins que el problema no es solucioni.

Recomanem que vinguin amb el cabell recollit: cua, monyo...



SORTIDES DINS DE LLEIDA
SI HI HA ALGUN CANVI O ANULACIÓ US ANIREM INFORMANT

P3 P4 P5

- Camps Elisis
- Ludoteca

- Camps Elisis
- Ludoteca
- Museu de l’aigua

- Camps Elisis
- Ludoteca
- Museu de Lleida

NO PODEM VENIM AMB BICICLETA I PATINET A 
L’ESCOLA AQUEST CURS



SORTIDA DE FINAL DE CURS

P4A  i P4BP3A i P3B

P5



PÀGINA WEB DE L’ESCOLA
I

INFORMACIONS DIVERSES

https://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

973 201 191

630 348 792

https://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

