
  

+ INFORMACIÓ 
Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes 

C/ Bisbe Torres,2-25002 Lleida- Telèfon 973 700 618 

https://educacio.paeria.cat 

Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana 

Rambla Ferran, 32-baixos- Lleida 

010 Telèfon  d’informació i atenció ciutadana 

Establiment de trucada: 0,34 € (IVA inclòs) Cost/minut: 0,26€ (IVA inclòs) tarifat 

per segons 

O al web www.paeria.cat 
 

INFORMACIÓ I NORMATIVA 
El primer dia cal portar una fotocòpia de: pagament de l’activitat, targeta sanitària i 

informe mèdic (en el cas que l’infant pateixi alguna al·lèrgia o se li hagi d’administrar 

alguna medicació). 

El primer dia de l’activitat es donarà per escrit el menú de tots els dies. Per indicació 

de l’empresa que subministra el dinar, qualsevol infant que pateixi una al·lèrgia 

haurà d‘aportar un informe mèdic que ho especifiqui.  

No es deixarà sortir cap infant del centre, si la persona que el recull no és autoritzada 

o no porta el document signat d’autorització de la família o tutors/es legals. 

El monitoratge del centre no es fa responsable dels objectes perduts si no estan 

marcats. Al finalitzar l’activitat tots els objectes recollits es guardaran fins a dues 

setmanes després d’acabar l’activitat. 

Si l’infant es posa malalt, es trucarà al telèfon que la família o tutors/es legals han 

facilitat per a què el vagin a buscar. Si s’escau, els/les treballadors/es del servei 

portaran l’infant a un centre d’urgències davant de qualsevol emergència. 

Si un infant es lesiona, el/la coordinador/a i el conjunt de monitoratge, actuaran 

segons el protocol establert  per l’assegurança, previ contacte amb la família o 

tutors/es legals amb la finalitat d’informar de l’actuació. 

Els infants no poden assistir al centre quan tenen febre, diarrea, infeccions i llagues 

a la boca, mal blanc, conjuntivitis o malalties contagioses de la pell. En cas 

d’infestació de polls s’aconsella que l’infant no acudeixi a l’activitat. 

Un cop efectuat el pagament de la inscripció no es podrà retornar l’import abonat, 

si no és per causa mèdica greu. No es contemplarà cap més motiu de devolució.  
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Recurs de lleure educatiu per als infants de 3 a 11 anys, que es porta a terme 

durant els mesos de juliol i agost. 

QUI HO POT SOL·LICITAR? 
Infants de 3 a 11 anys (nascuts de l’1 de gener del 2010 al 31 de desembre de 2017). 

A les escoles de Sucs i Raimat també es poden inscriure els/les nens/es nascuts/des 

durant l’any 2018. 

Els infants han d’estar empadronats a Lleida. En cas que hi hagi més sol·licituds que 

places s’adjudicaran segons l’odre de sorteig. Si al final del procés quedessin places 

vacants i la situació sanitària ho permetés, s’obriria a infants no empadronats a 

Lleida.  

LLOCS ON ES REALITZA 
Escola Camps Elisis 
Escola Països Catalans 
Escola Joc de la Bola  
Escola El Vilot- Sucs (juliol) (sense servei de menjador) 
Escola Josep Mañé- Raimat (agost) (sense servei de menjador) 
Els infants de Sucs i Raimat nascuts a l’any 2018 es poden inscriure al projecte, 

enviant un correu electrònic a : infancia@paeria.es o bé trucant al 973 700 618. La 

resta de nens i nenes que volen participar a Sucs i Raimat han d’accedir amb el 

procés ordinari online abans esmentat.  

TORNS 
1r. torn:  del 5 al 16 de juliol 
2n. torn:  del 19 al 30 de juliol 
3r. torn:  del 2 al 13 d’agost 
4t. torn:  del 16 al 27 d’agost 
 
El dia 2 de juliol  de 12:30h. a 13:30h. es realitzarà una reunió per a les famílies a 

cada centre, per tal de conèixer als/les monitors/res i aportar el material i la 

documentació de l’infant.  

 

HORARI 
De 8:30h. fins a 14h. i de 8:30h. a 15h. si es queden al menjador. 

 
L’horari d’acollida dels nens i les nenes és de 8:30h. a 9h.  
L’horari de recollida dels nens i les nenes és de 14:45h. a 15h.  

 

 

 

 

PREU DE L’ACTIVITAT 
Activitat:  61,60€ / torn (quinzena) 

Servei de menjador: 66’60€ / torn (quinzena) 
 

Tenint en compte la situació sanitària en la que estem, és possible que hi hagi algun 
canvi en el funcionament de les activitats.  
En tot moment la informació estarà actualitzada al nostre web. 
 
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ  

(online a  https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/Educacio/) 
PREINSCRIPCIÓ: del  20 d’abril a les 10h. fins el 22 d’abril a les 14h. 
PUBLICACIÓ DEL NÚMERO DE SORTEIG AL WEB: el 3 de maig a partir de les 12h. 
SORTEIG: 4 de maig a les 12h., a la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 
Feminismes (C. Bisbe Torres, 2) 
CONSULTA AL WEB ELS ADMESOS A L’ACTIVITAT I MATRICULACIÓ: del 5 de maig 
a les 10h. fins al 10 de maig a les 14h. 

 

REPESCA  

(online a  https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/Educacio/) 
És una segona oportunitat per als preinscrits que no han entrat per sorteig. 
S’adjudicaran les places per ordre, tal i com quedin en el sorteig del dia 4 de maig. 
 

COMUNICACIÓ DELS ADMESOS EN LA REPESCA: a partir del dia 14 de 
maig  mitjançant un correu electrònic que us enviarem des de la Regidoria 
d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes. 
MATRICULACIÓ DE LA FASE DE REPESCA: del 18 de maig a les 10h. fins el 20 de 
maig a les 14h. 
 

 MATRÍCULA OBERTA (online a 
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/

Educacio/) 
 

PUBLICACIÓ AL WEB DE LES PLACES VACANTS : el 24 
de maig a les 10h. 
MATRICULACIÓ: 26 de maig a partir de les 10h. (tràmit 
online) 
 

MATERIAL QUE CAL PORTAR (degudament 

marcat) 

1 fotografia mida carnet 

1 botella d’aigua petita reutilitzable o cantimplora 

1 capsa de mocadors de paper i  

Crema de protecció solar 
 

 


