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EL MERCAT,
NOU ESPAI
DE LLEURE
I CREACIÓ
PER A JOVES,
A LA BORDETA

Els joves de la Bordeta ja tenen un nou
espai de lleure i creació al barri. L'antic
solar que ocupava el mercat municipal
s'ha reconvertit en un equipament de 450
m2, que s'anomena El Mercat, on els joves
de la Bordeta poden disposar de diversos
serveis i recursos. L'objectiu d'aquest
equipament és tenir un punt presencial
descentralitzat del Centre Municipal
d'Informació Juvenil i oferir, alhora, espais
especialitzats en noves tecnologies,
fotografia i música.

educació

Un dels serveis del nou espai és la
mediateca, que té ordinadors amb
connexió a Internet, software per a imatge

NOU TREBALLS
OPTEN AL
VII PREMI BATEC
A LA RECERCA
I INNOVACIÓ
EDUCATIVES

El pròxim 12 de desembre l'Ajuntament
de Lleida concedirà el VII Premi Batec,
creat per l'Institut Municipal d'Educació
amb l'objectiu de contribuir a la renovació
pedagògica i reconèixer i incentivar la
tasca dels professionals que treballen en
els diferents àmbits de l'educació.
Enguany, la setena edició del premi, amb
una dotació que s’ha incrementat fins a
6.000 euros, ha rebut nou treballs
procedents d’arreu de Catalunya. Els títols
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L’alcalde de Lleida va inaugurar el 30 d’octubre les noves instal·lacions d’El Mercat.

digital, jocs en xarxa, música per ordinador
i materials multimèdia. L’espai té un punt
d'informació on aconseguir l'entrada jove,
l'agenda d'activitats, informació de beques,
viatges, estudis, habitatge o treball.

A l’equipament s’hi fan activitats de lleure
com tallers d'informàtica, fotografia,
música, cuina, dansa, etc., a més de festes
tradicionals, exposicions, campionats
esportius i concursos, entre d'altres.

El Mercat funciona també com a centre
obert amb un espai de trobada, una aulaestudi, esports, tallers, jocs, organització
de sortides i festes, etc.

L'horari d'obertura del centre és de dilluns
a divendres, de les 18 a les 21 hores. El
centre és gestionat per la Regidoria de
Joventut en col·laboració amb el CIJCA.

que opten al guardó són: “La diversitat a
la taula”; “La infantesa del realisme: les
rondalles meravelloses d’Enric Valor”; “La
Societat com a escenari i les matemàtiques
com actors: un abans i un després en
l’educació matemàtica”; “Música per a
tots: tècniques de musicoteràpia
aplicades a l’escola”; “La interdisciplina a
l’escola, avui”; “Un nou escenari TiC en
l’ensenyament, l’aprenentatge i la gestió
en un centre de secundària”; “Tallers i
racons, treball cooperatiu, projectes,
agrupaments flexibles”; “Una experiència
amb aules d’alumnes immigrants adults”;
i “La màquina del temps. Beatriu a l’Edat
Mitjana”.
D’altra banda, el passat 6 de novembre
l’Institut Municipal d’Educació va presentar
l’edició de l’obra El taller de la mirada, del
professor de la Universitat de Barcelona
Cristòfol A.Trepat. Es tracta del treball
guanyador de la 6a edició del premi Batec,
el qual recull quatre anys d’experiències
didàctiques d’un professor universitari

El llibre guanyador de l’edició anterior.

d’història de l’art. Pagès Editors s’ha
encarregat de l’edició del llibre.

