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Èxit de la Casa de Cultura de Colòmbia

• El centre “Ciutat de Lleida”, construït per la Paeria, registra més de 500 usuaris diaris

L

a Casa de la Cultura “Ciutat de
Lleida” és fruit dels programes
de cooperació que ha dut a
terme l’Ajuntament de Lleida al municipi colombià de Lérida, situat al
Departament de Tolima. L’edifici, un
modern equipament amb finalitats

formatives i culturals, va ser construït
per l’Ajuntament de Lleida dins el programa d’ajuts a països en vies de desenvolupament.
L’equipament té més de 500 usuaris
diaris, que participen en els diferents

serveis de biblioteca, ludoteca, aules
informàtiques, tallers, promoció de
l’artesania local, musica... tot adreçat a
pal•liar les necessitats locals d’atenció
als infants, joves, dones i ancians.

El centre ofereix aules
informàtiques, tallers,
promoció de l’artesania
local, música o servei de
bibilioteca, entre d’altres
Pel que fa als infants i als joves,
l’objectiu és oferir activitats ludicoeducatives adreçades a evitar que els
nens i les nenes siguin víctimes de la
violència armada, de la familiar i/o de
la drogodependència.

La Casa de Cultura es va inaugurar el desembre de 1998. © Cooperació
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La Casa de la Cultura “Ciutat de Lleida” es va inaugurar el 6 de desembre
de 1998. •••
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Salut vinculada al gènere al Solidàrium

• Més de 80 entitats solidàries de la ciutat donen a conèixer la tasca que fan durant l’any
treballat entorn a la situació de la salut vinculada al gènere i aprofundint
en l’objectiu de Desenvolupament del
Mil·lenni núm. 4, 5 i 6.

El certamen acull la Fira
d’Entitats Solidàries de
Lleida i la Mostra al Carrer
d’Informació i Documentació
per al Desenvolupament

Els porxos entre la Paeria i Sant Joan van acollir la nova edició del Solidàrium. © Cooperació

S

olidàrium 2014. XI Fira d’Entitats
Solidàries de Lleida i XIII Mostra
al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvolupament
es va dur a terme el 18 d’octubre a
la plaça i els porxos de la Paeria i a la
plaça de Sant Joan.

Enguany s’ha arribat a l’onzena edició de Solidàrium, un espai en què
més de 80 entitats solidàries de la ciutat donen a conèixer de primera mà
la tasca que fan durant l’any. El repte
d’aquesta edició ha anat més enllà de
la lluita contra les desigualtats i s’ha

Un cop més la Coordinadora
d’ONGD i altres Moviments Solidaris
de Lleida, l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat
de Lleida, la Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Igualtat i més de 80 entitats de la ciutat s’ha unit per dir no a
la pobresa. Enguany, el Cafè del Teatre
de l’Escorxador va acollir una trobada
amb les ONGD per commemorar la
Setmana contra la Pobresa. •••

• Per facilitar durant aquest curs escolar la formació professional de 104 alumnes

L

es escoles bressol municipals
acolliran aquest curs escolar
104 alumnes en pràctiques per
tal de facilitar la formació dels nous
professionals. Els estudiants, que cursen el grau de Magisteri en Educació
Infantil a la Universitat de Lleida i a la
Universitat de Vic, faran pràctiques de

podran fer-les són els de l’Acadèmia
Martínez i l’INS Ronda, com també
el col·legi Episcopal i el centre Ilerna
(que enguany inicien els estudis de
FPGS d’Educació Infantil).
El cicle formatiu de grau superior
en Educació Infantil consta de 383

hores de pràctiques que cal superar
per obtenir la corresponent titulació.
Cada alumne té un tutor per part de
l’escola per seguir i avaluar el procés
de pràctiques. També durant el curs es
fan sessions de coordinació entre els
responsables de pràctiques dels centres i els responsables municipals. •••

Educació i Infància

Pràctiques a les escoles bressol

Cada estudiant, que estan
fent de segon a quart curs,
disposa d’un tutor per part de
l’escola per seguir i avaluar
el procés d’aprenentatge
formació en centres de treball, i Pràcticum dels estudis de grau d’Educació
Infantil. Les pràctiques es fan des de
segon curs fins a quart.
Pel que fa a la formació professional
en el marc de la formació en centres
de treball, els alumnes que també

Xerrada d’acollida al centenar d’alumnes que faran les pràctiques. © Educació i Infància
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