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Tallers d’educació viària per a escolars

•H
 i participen 2.000 alumnes de tercer de primària pertanyents a 31 centres educatius
Un total de 2.000 alumnes de 31 centres educatius
de Lleida participen durant
aquest curs escolar en els
tallers d’educació viària que
la Guàrdia Urbana porta
a terme entre els alumnes de tercer de primària.
Aquesta activitat compta
amb la col·laboració de la
Regidoria d’Educació i Infància i forma part del programa educatiu “Educació a
l’Abast”.
L’activitat es divideix en
quatre jornades teòriques
que es fan a l’aula i en diverses sessions pràctiques
que es duen a terme a les
instal·lacions del Parc de
Trànsit, situat al turó de Gardeny. Per al desenvolupa-
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Els infants aprenen
a comportar-se de
manera cívica com
a vianants i com a
ciclistes

ment de les sessions, a l’aula
els alumnes tenen el suport
d’un dossier didàctic, per
mitjà del qual treballen i interioritzen, de manera motivadora i pràctica, conceptes
fonamentals per comportar-
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se de manera cívica com a
vianants i com a conductors
de bicicleta. L’objectiu principal d’aquesta activitat és
la prevenció d’accidents i la
seguretat.
D’altra banda, aquest
trimestre també s’estan
fent les xerrades per als
alumnes de 1r de primària.
S’han inscrit en aquesta
activitat 29 escoles de Lleida i hi participaran 1.051
alumnes de 6 a 7 anys.
Aquesta activitat consisteix a explicar i educar els
alumnes en uns conceptes
importants i bàsics, com a
vianants i com a viatgers,
amb l’objectiu de prevenir accidents i vetllar per la
seva seguretat. •••
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Constituït el nou Plenari dels Infants

•R
 enovació de quatre dels cinc membres que integren la comissió dels escolars
El Plenari dels Infants i Adolescents
de Lleida per al curs 2013-2014 ha renovat quatre dels cinc membres que
integren la comissió. S’incorporen
a aquest òrgan directiu del plenari
Adrià Tirada (Josep Lladonosa), Laura
Muñoz i Jonay Prats (Màrius Torres) i
Carla Checa (Torrevicens) i continua
del curs passat Lydia Espuñes (Manuel
de Montsuar).
Aquest curs els joves reflexionaran,
amb el lema “Lleida, viu l’Esport”, sobre la importància de l’activitat esportiva. Els joves tindran l’oportunitat de
conèixer el Consell Assessor Municipal de l’Esport, es fomentarà l’esport
com a eina de convivència i cohesió
de la ciutat i amb el treball que faran
durant el curs es podrà conèixer la visió dels joves sobre l’esport i podran
fer propostes de millora i elaborar un
manifest de l’esport.

Nois i noies que integren la comissió permanent del Plenari dels Infants. © H. Sirvent

Els joves reflexionaran
aquest curs sobre “Lleida,
viu l’Esport” i participaran en
el projecte d’aprenentatgeservei “STIC Jove”

També podran continuar participant en el projecte d’aprenentatgeservei “STIC Jove”, que vol afavorir les
relacions intergeneracionals per mitjà
de l’aprenentatge i la reflexió de les
noves tecnologies. •••
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