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Construcció de jocs amb material reciclat

• Uns 700 alumnes de 17 escoles aprenen a elaborar objectes amb elements de rebuig
Els tallers han servit
perquè els escolars
hagin potenciat la
seva creativitat i
la imaginació

Alumnes participants al taller de la ludoteca de Cappont. © Paeria

Uns 700 alumnes de cicle mitjà de 17 escoles de
Lleida han participat en el
taller de construcció de jocs
amb material reciclat organitzat per la ludoteca municipal de Cappont. Durant
l’activitat, els nens i les ne-

nes han après a reutilitzar
diferents materials de rebuig –plàstics o cartrons–
per construir jocs i objectes,
potenciant la creativitat i
la imaginació dels escolars,
dins l’àmbit de l’educació
visual i plàstica.

El taller forma part del
programa educatiu municipal “Educació a l’abast”, que
engloba totes les activitats
de suport al currículum escolar organitzades per les
regidories de l’Ajuntament
i per entitats formatives.
El projecte té l’objectiu
d’oferir al professorat recursos per al desenvolupament d’algunes matèries
del currículum, en forma
de visites guiades o suport
didàctic (material d’ús per
a l’alumnat i guies didàctiques per al professorat);

proporcionar la formació
pertinent al professorat per
facilitar la vinculació dels
diferents programes a la
tasca docent, i facilitar als
infants recursos i activitats
per a l’educació en la música, en les arts plàstiques i el
patrimoni artístic, en els valors, en la salut, en el teatre,
el cinema i la literatura, en
el medi ambient, per al coneixement de la ciutat, etc.
Dins d’aquest programa
educatiu, les ludoteques
municipals han programat
un ampli ventall de tallers,
com ara jocs de rotllana,
cooperatius, d’estratègia, de
memòria, d’agudesa visual,
de psicomotricitat relacional i jocs d’altres cultures.
Alguns tallers es fan a les ludoteques municipals i altres,
a les escoles inscrites. •••

Tour Solidari del Club Banyetes a les escoles
• Per ajudar a apropar les teràpies eqüestres a infants amb diferents discapacitats
El Club Banyetes, juntament amb la Regidoria d’Educació i Infància, ha reprès el Tour
Solidari a les escoles, projecte que consisteix en una
gira d’espectacles pels cen-

Enguany, la campanya
solidària consisteix a ajudar

la Fundació La Manreana a
apropar les teràpies eqüestres als infants amb discapacitat psíquica i física. És el
segon any que el Club Banyetes treballa amb aquesta
fundació.

Imatge d’arxiu del concert del Club Banyetes en el marc de la Festa Major de Maig de l’any passat. © H. Sirvent

El Tour Solidari del Club
Banyetes s’adreça a totes les
escoles de Lleida, de P5 a 4t
de Primària. L’espectacle
gira entorn del musical del
Banyetes. Dos actors expliquen el conte per mitjà
d’una auca i ensenyen els
infants a cantar i a ballar les
cançons del club. En aquest
viatge musical es fomenten valors com l’amistat i
la solidaritat. De fet, el Tour
Solidari té com a objectiu
principal promoure la solidaritat, amb activitats lúdiques i educatives . •••
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Gira d’espectacles
que combina
l’explicació del
projecte amb
espectacles animats
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tres escolars que combina
l’explicació del projecte
solidari amb un espectacle
d’animació.
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Activitats intergeneracionals de voluntariat

• Taller per treballar valors com la solidaritat, la cooperació, l’altruisme o el compromís
Uns 10 nens i nenes de 6 a 12 anys
de la ludoteca de Cappont han participat durant el mes de gener en el taller
“El voluntariat i l’acompanyament i el
suport emocional” que ha tingut lloc a
la Llar de Jubilats de Santa Cecília.
La iniciativa, que s’emmarca dins
el projecte “Activitats intergeneracionals”, és promoguda per la Fundació “la Caixa”, en conveni amb
l’Ajuntament de Lleida, i es du a terme
des de l’any 2007.
L’activitat ha servit per treballar, de
manera lúdica i pedagògica, els valors
que representa la figura del voluntari,
com ara la solidaritat, la cooperació,
l’altruisme, la gratuïtat i el compromís,
entre d’altres. Els voluntaris de la Llar
de Jubilats de Santa Cecília han estat
els encarregats de conduir les activitats, que han consistit, principalment,
en la visualització de vídeos, jocs virtuals i presencials.

Fotografia d’arxiu del taller “El voluntariat i l’acompanyament i el suport emocional”. © Paeria

Les activitats han consistit,
principalment, en la
visualitació de vídeos, jocs
virtuals i presencials
A més de donar a conèixer la tasca
social que desenvolupen els voluntaris, es pretén conscienciar els nens i
les nenes sobre el paper que poden

desenvolupar per viure en un entorn
solidari.
La temàtica relacionada amb solidaritat i voluntariat s’ha treballat des
de quatre temàtiques: el voluntariat
i l’acolliment dels nouvinguts, el voluntariat i l’ecologisme, el voluntariat i
l’acompanyament i el suport emocional i el voluntariat i la preservació dels
costums i de les tradicions. •••
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La primera de les sessions del 2013
va tenir lloc el 12 de gener a la ludoteca de Cappont i va consistir en activitats musicals. El taller d’adreçava a famílies amb nens i nenes de 3 a 5 anys.

Taller de massatge per a nadons adreçat a pares i mares. © Educació i Infància

Formació per a mares i
pares a les ludoteques
• Tallers per fomentar la participació i la convivència de
les famílies i els infants en un ambient formatiu i lúdic
Els tallers del programa de formació
de mares i pares que es duen a terme
a la xarxa de ludoteques de la ciutat
han tingut la participació de 60 famílies. El projecte iniciat el novembre i
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s’adreça a infants de totes les edats,
fomenta la participació i la convivència de les famílies i els seus nens i nenes en un entorn formatiu i lúdic com
ho són les ludoteques municipals.

Davant de la bona acceptació
d’aquest programa, que en la seva primera edició finalitzarà el pròxim mes
de març, tindrà una segona edició a
la primavera. La temàtica dels tallers
van des de les estratègies per explicar
contes infantils, massatge per a nadons, iniciació als jocs de taula o atansar els espais de navegació d’internet
a pares i mares sense coneixements
d’informàtica.
Les sessions tenen lloc els dissabtes
a les ludoteques i es fan en compliment de la recomanació resultant del
primer informe que va fer l’Observatori
de la Infància i l’Adolescència de Lleida, en què es va fer explícita la necessitat de potenciar la formació de les
mares i els pares per tal de proporcionar els mecanismes per implementar
les seves responsabilitats en la criança
i l’educació dels fills. •••

