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FP dual remunerada per a 54 alumnes
•Als departaments d’Economia, Tecnologia i Informàtica i a les diverses escoles bressol
A partir del curs escolar
2014-2015, la Paeria, en
col•laboració amb la Generalitat, oferirà 54 places
de Formació Professional
Dual remunerades als estudiants de diferents centres educatius de Lleida. Els
alumnes desenvoluparan
la seva tasca, durant tot el
curs acadèmic, als departaments d’Economia, Tecnologia i Informàtica de
l’Ajuntament i en les diverses escoles bressol municipals.

Medi Ambient

Del total de places, 40 seran per als estudiants dels
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil
d’Ilerna, l’Episcopal, l’Institut
Ronda i l’Acadèmia Martínez;
12 places, per als estudiants

pròxim curs 2014-2015 el
cicle en la modalitat de formació en alternança dual.

Paeria i Generalitat
fa temps que aposten
per la formació
acadèmica i pràctica
en empreses

Estudiants d’Educació Infantil treballaran a les escoles bressol. © H. S.

del Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Administració i Finances i per al Grau de Desenvolupament d’Aplicacions
Web d’Ilerna, i 2 places, per
als estudiants de Telecomunicacions de l’Institut de la
Caparrella.

L’Agenda 21 Escolar
aplega 21.000 alumnes

•Pertanyents a 69 centres lleidatans

Pel que fa a les 40 places
a les escoles bressol municipals de Lleida, la Paeria en
posa a disposició 10 per a
cada centre que imparteix
els estudis d’Educació Infantil, per tal que l’alumnat
pugui optar a cursar el

L’Ajuntament de Lleida i
la Generalitat ja fa temps
que aposten per la formació professional dual (formació acadèmica i pràctica
en empreses). Cal recordar,
en aquest sentit, la celebració a Lleida, des de fa
vuit anys, de la Fira de la
Formació Professional, i la
posada en marxa del Viver
de FP, que ja està al 100%
d’ocupació. •••

Els carrers de Lleida
s’omplen de ciència

•Nou portal web d’àmbit científic
La 8a edició de la fira
Ciència al Carrer va concentrar nombrosos ciutadans,
que van gaudir dels experiments científics proposats per més d’un miler de
persones, entre alumnes,
professors, representants
de centres escolars i expositors.

D’altra banda, Lleida disposa del nou portal web
http://w w w.paeria.cat/
cienciesitecnologies,
que
aplega tota l’activitat científica i tecnològica que es fa a
la ciutat i el seu entorn, amb
la finalitat d’atansar la ciència
als ciutadans i promoure les
vocacions científiques.•••

L’acte de cloenda va tenir lloc a la Seu Vella. © H. S.

La Seu Vella va acollir
l’acte de cloenda del programa d’educació mediambiental Agenda 21 Escolar
de Lleida. Durant aquest
curs 2013-2014, el vuitè de
funcionament del projecte, hi han participat 21.000
alumnes de 69 centres,
des d’escoles bressol fins a
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centres de secundària, que
fan projectes en diferents
àmbits (gestió dels residus,
estalvi d’aigua i energia, hort
escolar, un pati més verd,
etc.). Dels 69 centres, 25 desenvolupen un projecte triennal després de l’experiència
de 5 anys de participació en
el programa. •••
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Professors, alumnes i ciutadans van gaudir dels experiments © H. S.
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Els infants, preparats per gaudir de l’estiu
•El programa “Estiu a Lleida” té una oferta de 3.300 places repartides en tres projectes
més, es portaran a terme
actuacions puntuals de diferents clubs i entitats esportives per a la promoció
d’esports com triatló, socorrisme aquàtic, tennis, rugbi, corfbol i esport adaptat
a les diverses activitats
d’Esportmania. També hi
haurà demostracions de
submarinisme.

L’alcalde de Lleida ha visitat els infants que participen a l’ Estiu de Joc i l’Estiu de Petits. © H. S.

programes Estiu de Petits,
Estiu de Joc i Esportmania.
A més, s’han congelat els
preus respecte a l’edició anterior.

Constituïda la Comissió
de l’Any Granados

•Al 2016, centenari de la mort del músic
Lleida ha constituït la Comissió de l’Any Granados,
que se celebrarà el 2016 en
commemoració del centenari de la mort d’Enric
Granados, un dels músics
universals de finals del segle XIX i començament
del XX. La comissió s’ha
d’encarregar de l’elaboració

Com a novetats, aquest
estiu s’ha introduït l’idioma
anglès en el desenvolupament de les activitats esportives d’Esportmania. A

El síndic de greuges fa
7.201 assistències el 2013

•La Paeria contesta les recomanacions

d’un programa d’activitats,
la producció d’obres del
músic lleidatà i la seva internacionalització. La comissió és formada per representants polítics, tècnics
culturals, entitats culturals,
institucions acadèmiques i
membres de la família del
músic. •••

El síndic municipal de greuges, Josep Giné. © H. Sirvent

Acte de constitució de la Comissió de l’Any Granados. © Paeria
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El síndic municipal de
greuges, Josep Giné, va
presentar la Memòria de la
Sindicatura Municipal de
Greuges 2013. L’any passat
es van fer 7.201 assistències
(un 1% més que el 2012) i
2.005 visites (un increment
de l’1,5% ). Pel que fa a les
queixes, se’n van atendre

358 i se’n van admetre 217.
El 90% dels expedients es
van resoldre de manera
amistosa. Al 2013 la Junta
de Govern Local va contestar el 100% de les recomanacions que el síndic va
presentar i, d’aquest 100%,
un 82% van ser acceptades
per la Paeria. •••

Síndic de Greuges

Cultura

L’oferta de l’Ajuntament
de Lleida per a les activitats
infantils de l’estiu s’ha mantingut enguany, amb 3.300
places repartides entre els

Dins del programa “Estiu
a Lleida”, el projecte Estiu
de Petits ofereix 290 places;
Estiu de Joc, 1.320, i Esportmania, un total de 1.670. És
un recurs que es duu a terme des de fa molts anys a la
ciutat, respon a una demanda concreta i cobreix un
buit lúdic, esportiu i educatiu en el període d’estiu de
Lleida. •••

