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428 alumnes
de primària
participen al
Liceu Escolar
de Plàstica
GUARDONATS ALS XV
PREMIS LICEU ESCOLAR
DE PLÀSTICA. © IME

La 15a edició dels premis Liceu Escolar de Plàstica ha tingut la participació de 428 alumnes de primària
de set centres educatius de Lleida.
“L’educació per a la Pau, la Convivència i la Solidaritat: els drets
humans” ha estat el lema general
dels guardons, que s'emmarquen
en els actes commemoratius de

l'aniversari del bombardeig a
l'escola Liceu Escolar, que se celebra cada any el 2 de novembre.
En la categoria de primer a tercer,
ha guanyat el treball “Un món trist
o un món feliç: tu tries”, del curs 3r
A i B del Col·legi El Carme. L’escola
Joan Maragall s’ha emportat el se-

gon premi i el CEE Esperança, l’accèssit. En la categoria de 4t a 6è,
“Un món millor és possible”, del curs
5è de l’escola Parc de l’Aigua, ha
guanyat el primer premi, mentre
que “Tots som iguals, tots som
germans”, dels cursos 4t, 5è i 6è
del Col·legi Sagrada Família, ha rebut el segon premi.
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La Setmana dels Infants promou el dret dels
nens i nenes a tenir un nivell de vida adequat
La Setmana dels Drets dels Infants va
tenir lloc del 17 al 24 de novembre, amb
l’objectiu de promoure el dret dels
nens i les nenes a tenir un nivell de vida
adequat. El programa d’actes va incloure l’exposició “Els més petits visiten la Panera” i les IX Jornades Maria
Rúbies de recerca i innovació educativa. Les ludoteques municipals van treballar la campanya promoguda per
Unicef “Mengem tots. Mengem bé” per
fomentar l’alimentació saludable i els
grups de preservació familiar dels diferents barris de la ciutat es van centrar en els drets dels seus fills.
També va tenir lloc la xerrada “El benestar dels infants i adolescents: dimensions objectives i subjectives”, la Festa
dels Drets dels Infants i una gimcana.
En el marc de la setmana es va elegir
Leonel Yvan Kevin Mandong, de l'IES Joan
Oró, com a nou president del Plenari dels
Infants i Adolescents i es va renovar la
comissió permanent d'aquest ens de par-

EL REGIDOR JESÚS CASTILLO AMB ELS ALUMNES INCORPORATS A LA COMISSIÓ PERMANENT. © H. S.

ticipació infantil i juvenil –amb representants de 17 escoles– i van entrar a formar-ne part Ares Biescas i Alba Fernán-

dez (El Carme), Irene Armengol (Lestonnac), Andrea Pedrosa (Maria Rúbies) i Cinta Ripoll (Màrius Torres).

