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QUASI 2.000 INFANTS
DE LLEIDA ES
FAMILIARITZEN AMB
EL MÓN DE LA
CIRCULACIÓ VIÀRIA

Un any més, l’Ajuntament de Lleida ha
organitzat el Parc de Trànsit de la Guàrdia
Urbana, una iniciativa pedagògica i alhora
lúdica perquè els més joves posin en
pràctica els continguts que prèviament
han après en unes sessions teòriques. Un
total de 1.900 estudiants de 27 centres
educatius de Lleida assistiran fins al mes
de juny a les classes que impartirà la
Guàrdia Urbana i exerciran després de
“conductors” en el circuit tancat habilitat
al turó de Gardeny.
Conducció de karts
Els escolars podran conduir karts i hauran
d’evolucionar obeint els senyals de trànsit
i les indicacions dels agents com si fossin
conductors de veritat.
Les classes d'educació viària s'adrecen a
alumnes de 3r i 4t de Primària i de 2n

Els joves poden practicar en un circuit tancat a Gardeny sota la supervisió de la Guàrdia Urbana.

d'ESO (d'entre 8 i 12 anys) i els continguts
se centren en les necessitats educatives
de cada edat escolar. En el cas dels
estudiants més joves, les classes incideixen
en la presa de consciència del risc que hi
ha al carrer i a les carreteres i també en
el fet que la seguretat depèn d'un mateix.
Pel que fa als alumnes de 2n d'ESO, els
agents tracten especialment del tema dels
ciclomotors i la importància de conduir
amb casc.

El termini d’inscripció a la convocatòria
de places de lliure accés (oposició lliure)
finalitzava el 29 d’abril. Aquesta opció

La regidoria de Seguretat Ciutadana ha
estat l'encarregada d’engegar aquesta
edició del Parc de Trànsit, que compta
amb la col·laboració de l'Institut Municipal
d'Educació i del RACC.

premi

LA GUÀRDIA
URBANA
INCORPORA
22 NOUS AGENTS

L’Ajuntament de Lleida ha obert una
convocatòria per cobrir 22 places (6
places de mobilitat i 16 places d’accés
lliure) d’agent de la Guàrdia Urbana.
Les places de mobilitat són reservades
a agents que ja pertanyen a altres
cossos i forces de seguretat de l’Estat
(mossos d’esquadra, policies, guàrdies
civils, etc.) i que desitgen ingressar a
la policia local de Lleida. Aquesta opció
ha rebut un total de 20 sol·licituds, de
les quals sortiran els sis agents
seleccionats.

A més, les sessions s'han ampliat a grups
de nens d’entre 3 i 5 anys, els quals
aprenen qüestions com què cal fer si es
perden al carrer o com comportar-se al
cotxe i a les vies urbanes.

7è PREMI BATEC
L'Institut d'Educació Ramon Barrull
convoca el Premi Batec a la Recerca
i Innovació Educatives per contribuir
a la renovació pedagògica en els
ensenyaments universitaris i no
universitaris i per impulsar les
manifestacions educatives.

era oberta a qualsevol ciutadà o
ciutadana que compleixi els requisits
exigits (edat d’entre 18 i 35 anys, títol
de Graduat Escolar, FP1 o similar, etc.).
L’Ajuntament farà una preselecció dels
candidats de lliure accés i després la
preceptiva oposició, de la qual sortiran
els 16 nous agents.

Els treballs, que caldrà presentar en
català, hauran de ser una recerca
aplicada a l'educació o bé donar a
conèixer els resultats d'experiències
educatives innovadores, degudament
fonamentades. Els originals hauran
de presentar-se abans del pròxim 31
d'octubre al Registre de l'Ajuntament
de Lleida i optaran a un premi de
6.000 euros.
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