noves tecnologies
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Les cartes telemàtiques ja es poden
enviar als Reis Mags des del dia 5
El jurat valorarà especialment
les cartes que defensin els
valors de la integració multicultural i la convivència. El
primer i segon premi obtindran
una llibreta d’Ibercaja amb 200
euros i els deu premiats
següents rebran material informàtic. També hi haurà premis per als centres educatius
que promoguin la participació
de l’alumnat.

Imatge dels guanyadors de l’anterior edició de la convocatòria.

Cucalòcum, el
Nadal dels petits

Hermínia Sirvent

Cucalòcum (Parc de la Infància i la Joventut de Lleida) obrirà
les portes del 26 de desembre al 4 de gener i oferirà, juntament
amb el saló paral·lel Cucaesport (espai dedicat als esports),
una setantena d’activitats per a infants d’entre 1 i 12 anys.

El parc ofereix una setantena d’activitats lúdiques, formatives i esportives.

L’oferta inclou activitats lúdiques, formatives, esportives i de
sensibilització. El parc es portarà a terme als pavellons 3 i
4 de Fira de Lleida i l’horari anirà de 10 a 14 h i de 16 a 20
h (el dia 1 només obrirà a la tarda).
L’organització preveu abonaments de 5 i de 10 usos, així
com descomptes (prèvia confirmació) per a grups i escoles
d’un mínim de 15 persones.

fires

Els interessats poden escriure
la carta als Reis Mags a través
d’Internet a les adreces
www.lleida.org/cartanadal i
www.paeria.cat . Les missives
telemàtiques es poden enviar
des de l’ordinador de l’escola

o de l’institut, des de casa, les
terminals instal·lades a la Xarxa Municipal de Telecentres i
els terminals gratuïts instal·lats
a la Paeria i al Cucalòcum.

Hermínia Sirvent

Accés-Institut Municipal
d’Informàtica ha convocat el
Concurs de Cartes Telemàtiques als Reis Mags a partir
del 5 de desembre i fins al 5
de gener, per tal de fomentar
entre els nens i nenes de Lleida l’ús i aprenentatge de les
noves tecnologies. Al concurs,
hi col·labora el Club Banyetes.

