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Tallers d’educació viària per
als escolars de primària
• Els alumnes aprenen a comportar-se de manera cívica i
per a la seva pròpia seguretat com a vianant i viatger

alumnes de 28 escoles de la ciutat. En
total, són 1.112 escolars de 8 i 9 anys.
Els estudiants tenen el suport d’un
dossier didàctic per al desenvolupament de l’activitat, que els permet
treballar i interioritzar de manera motivadora i pràctica conceptes fonamentals per comportar-se de manera
cívica i per a la seva pròpia seguretat,
com a vianant i com a viatger.

Els infants que assisteixen
a les sessions participen
en un concurs de dibuix

Els agents de la Guàrdia Urbana imparteixen els tallers d’Educació Viària. © Educació i Infància

Els tallers d’Educació Viària per als
escolars de 3r de primària que imparteix la Guàrdia Urbana de Lleida van
començar a l’escola dels Magraners.
Els agents imparteixen els cursos, que

s’inclouen en el projecte d’Educació
Viària per a escolars de primària i secundària i que estan tenint un gran
èxit de participació. En aquest primer trimestre es faran les xerrades als

D’altra banda, tots els alumnes que
assisteixen durant el curs en aquests
tallers d’Educació Viària poden participar en un concurs de dibuix. La
temàtica per a 3r de primària són els
nens i les nenes com a vianants. Hi ha
premi per a un guanyador i per a un
finalista. El lliurament de premis tindrà lloc al final del curs escolar en un
acte al Saló de Plens de l’Ajuntament,
que presidirà l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. •••

Cicle d’audicions escolars municipals
• Concerts per als estudiants d’educació infantil, primària, ESO i educació especial
L’Auditori Municipal Enric Granados
i la Regidoria d’Educació i Infància,
amb el patrocini d’Obra Social Ibercaja, han programat conjuntament
una nova edició del cicle d’audicions
escolars que es dirigeix als alumnes
d’educació infantil, primària, ESO i
educació especial.
Per a totes les audicions els mestres
disposen d’una guia didàctica per
tal de poder treballar l’audició abans
i després d’assistir a l’espectacle.
Aquesta activitat, que s’inclou dins
del programa municipal “Educació a
l’Abast”, és una de les més instaurades
i valorades pel professorat.
El primer espectacle, “Pinya de contes i cançons”, es va interpretar al final
de gener. En total, es van programar
set sessions d’aquest concert didàctic, a càrrec de la companyia Cesc
Serrat&Bella Simfonia. En aquest concert hi van participar 2.073 alumnes
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provinents de 36 centres educatius
de Lleida ciutat i de les comarques del
voltant.

provinents de 28 centres educatius de
Lleida ciutat i de comarques.

També es va escenificar l’òpera còmica “La batalla domèstica”, de Franz
Schubert, representada per la companyia Aula 2.0. El concert el van
presenciar, en dues sessions, 1.226
alumnes de sisè de primària i mestres

Aula 2.0 és una companyia de música vocal que neix a les aules del Conservatori de Música de Lleida, formada per exalumnes de l’aula de cant i
sota la direcció musical de Francesc
Jové. “La batalla domèstica” és una
adaptació de l’obra de Schubert. •••

La companyia Aula 2.0 va escenificar l’òpera còmica “La batalla domèstica”. © Paeria

