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Més infants gaudiran de les activitats d’estiu

•S
 ’ha ampliat l’oferta de places un 10 per cent respecte a l’any passat
L’Ajuntament de Lleida ha ampliat
l’oferta per a les activitats infantils
d’estiu i enguany ofereix 3.300 places,
un 10% més que l’any passat. Les regidories d’Educació i Infància i d’Esports
organitzen un any més durant els
mesos de juliol i agost “Viu l’estiu a
Lleida 2013”, que inclou els programes
“Estiu de Joc”, “Estiu de Petits” i “Esportmania” per cobrir les necessitats
educatives, de lleure i esportives de
les famílies lleidatanes durant el període estival. A més, els tres projectes
serveixen per planificar les vacances
estiuenques dels més petits i ajuden a
conciliar la vida familiar i laboral.
El projecte “Estiu de Joc” és un recurs de lleure per als infants de 3 a
11 anys que es porta a terme durant
els mesos de juliol i agost. Les activitats s’estructuren sobre un projecte
pedagògic en què a partir de centres
d’interès i per mitjà del joc, l’expressió
plàstica o la música, entre d’altres,
es treballen aspectes d’educació en
valors com la participació, el respecte cap als altres, etc. “Estiu de Joc”
es desenvolupa a les escoles municipals Parc de l’Aigua, Joc de la Bola, La
Mitjana, El Vilot-Sucs (mes de juliol)
i Josep Mañé-Raimat (mes d’agost).
S’ofereixen 1.360 places als diferents
espais i entre els quatre torns.
“Estiu de Petits” s’adreça als infants
d’1 a 2 anys i es porta a terme durant
els mesos de juliol i agost. És un projecte educatiu d’àmbit no formal, que
té una programació d’activitats lúdi-

Participants del programa “Esportmania” de l’any passat. © H. Sirvent

“Estiu de Joc”, “Estiu de
Petits” i “Esportmania”
ajuden a conciliar la
vida familiar i laboral i a
planificar les vacances
ques i educatives, en què es treballen
hàbits i competències socials, segons
les edats, que contribueixin al bon desenvolupament dels nens i les nenes.
Els llocs on es fa l’“Estiu de Petits” són
les escoles bressol municipals Rondala Mercè, Albarés i La Mitjana. En total,
s’ofereixen 290 places.
“Esportmania” o estades esportives
d’estiu va dirigit a nois i noies de 4 a
14 anys i s’ofereixen unes 1.670 places

per dur a terme activitats de tipus esportiu (natació, bàsquet, tir amb arc,
piragüisme, esports d’aventura, etc.),
aquàtic i de lleure. Es fan als diferents
equipaments esportius dels barris de
Balàfia, la Bordeta, Cappont, Pardinyes i Secà de Sant Pere.
També s’organitza l’activitat de natació per a infants de 3 a 8 anys a les
piscines de Balàfia i Cappont; aquagym, per a més grans de 18 anys, a
les piscines de Cappont i Secà de Sant
Pere, i els Campus esportius, per a
nens i nenes de 4 a 14 anys. En aquest
cas, el campus de gimnàstica rítmica
tindrà lloc al pavelló dels Camps Elisis
i a la piscina de Cappont, i el campus
d’handbol es desenvoluparà al pavelló i a la piscina de Pardinyes. •••
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Les escoles bressol han rebut 630 sol·licituds

• L leida disposa de 18 centres escolars municipals, amb capacitat per a 1.036 infants

a Raimat i a Sucs, escoles que funcionen de manera unitària i permeten incorporar alumnes a partir dels quatre
mesos d’edat.
Els alumnes de nova incorporació es
van matricular del 7 al 26 de juny. Els
escolars que continuen a les escoles
bressol municipals tindran un període
diferenciat de matrícula, que serà de
l’1 al 15 de juliol.

Sessió de contacontes a l’escola bressol municipal del Rellotge. © H. Sirvent

Les escoles bressol municipals de
Lleida han rebut 630 sol•licituds de
preinscripció per al pròxim curs 20132014 per a 685 places disponibles,
amb la qual cosa pràcticament s’iguala
l’oferta a la demanda, que ha estat un
8 per cent inferior al curs anterior.

Lleida disposa de 18 escoles bressol
municipals, que tenen capacitat per
a 1.036 infants, i també hi ha l’escola
bressol pública Llar Borràs, de titularitat de la Generalitat de Catalunya,
que té 68 places. Entre les novetats
d’aquest any, s’ofereixen places de P0

El regidor d’Educació i Infància, Jesús Castillo, va destacar que l’Ajuntament continua apostant per brindar
a les famílies una oferta educativa de
0 a 3 anys de qualitat. “Mentre hi hagi
demanda social i educativa el govern
municipal continuarà apostant per
oferir aquest servei, mantenir-lo i millorar-lo, tot i l’augment del cost que
ha suposat la reducció de la subvenció de la Generalitat. Les més de mil
places que tenim donen servei a una
demanda social i educativa”, va dir. •••

Lectures dramatitzades per apropar els grans
autors de la literatura als ciutadans
• E l seguit d’espectacles anirà a càrrec de professionals de les arts escèniques
L’Aula Municipal de Teatre ha encetat el projecte “Lectures dramatitzades”, una sèrie d’espectacles de petit
format que volen homenatjar grans
autors de la literatura, amb el propòsit
de que el públic i les escoles puguin
gaudir d’un tast de la seva obra.

S’ha escollit el format de lectura
dramatitzada per ser un gènere que
aglutina els recursos teatrals amb la
lectura en veu alta. Es vol oferir als infants, joves i públic en general el regal
d’escoltar grans autors de la literatura
catalana i castellana.

Professionals de les arts escèniques
amb dicció i interpretació acurades
aproparan als escolars i al públic en
general poemes, frases i paraules
d’autors reconeguts per tal d’enriquir
la cultura. L’activitat s’oferirà als centres educatius de cara al curs que ve.

Obres d’Espriu, Moncada,
Màrius Torres, Martí i Pol,
Bécquer, Machado, García
Lorca i Lope de Vega

Representants de l’Aula Municipal de Teatre fan les lectures dramatitzades. © H. Sirvent
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Durant les sessions es podran escoltar obres de grans noms de la
literatura com Salvador Espriu, Jesús Moncada, Màrius Torres, Miquel
Martí i Pol, Pere Quart, Lope de Vega,
Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio
Machado o Federico García Lorca,
entre d’altres.•••
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