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Els infants i els joves del plenari i les autoritats, a la plaça de la Paeria. © H. Sirvent

Pla Local per a la Infància

• Especial èmfasi en les possibilitats de les TIC en l’educació
El Pla Local per a la Infància 20142018, que impulsa la Paeria, és l’eix
vertebrador de totes les polítiques
municipals que es desenvolupen sobre els infants i els adolescents a la
ciutat i, també, un instrument de consens que possibilita un salt endavant
en matèria de drets i deures dels infants i en el seu benestar.

mitjà de xerrades i tallers. El document també fomenta, d’una manera
específica, la participació dels infants
en la vida ciutadana en general. El treball amb les famílies també és troncal
en el nou pla, ja que situa la família
com a element bàsic del procés educatiu dels nens i nenes, juntament
amb l’escola i la ciutat.

Seguint recomanacions de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de
Lleida, el pla posa especial èmfasi en
les possibilitats que ofereixen les TIC
en l’educació, però també en els seus
riscos i les seves problemàtiques per

El projecte proposa la realització d’un total de 150 accions que
s’emmarquen en sis eixos de treball o
línies estratègiques: participació, promoció de la infància, promoció i suport a les famílies amb infants, atenció

i protecció a la infància en risc, espais
públics i mobilitat segura i coordinació, seguiment i avaluació.
Ampliació del plenari
El Plenari dels Infants i Adolescents
de Lleida s’ha constituït amb la voluntat de centrar el debat aquest curs sobre els drets dels infants i dels joves,
sota el nom “El Plenari opinem sobre
els drets”, posa especial èmfasi en els
drets a l’educació, a la protecció, a la
diversitat, a la igualtat i al lleure. Enguany el plenari, que consta de 117
escolars, s’ha ampliat a alumnes del
cicle superior de primària. •••
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