Educació i Infància• Febrer de 2015

Audicions escolars per a 11.000 infants
•Educa els nens i els apropa al món de la música
par-los al món de la música.
Aquesta activitat té una gran
acceptació entre els diferents
centres educatius de la ciutat i també de comarques,
ja que els darrers tres cursos
escolars s’han incrementat
en més del 150% el nombre

El programa es va iniciar amb l’espectacle ”Hop! Peripècia”. © Paeria

Un total d’11.137 nens i
nenes de diferents centres
educatius de Lleida i comarques gaudiran durant aquest
curs del Programa Municipal
d’Audicions Escolars 2014-15
de la Paeria.
El cicle s’adreça a estudiants d’educació infantil fins

Els alumnes
treballen abans
i després de
l’espectacle

a educació secundària i té la
col·laboració de l’Obra Social
d’Ibercaja.

de participants de fora de la
ciutat.

La iniciativa, organitzada
conjuntament per l’Auditori
Municipal Enric Granados i la
Regidoria d’Educació i Infància de la Paeria, permet educar els nens i les nenes i apro-

Els professors disposen,
per a totes les audicions
musicals, d’una guia didàctica que permet treballar
l’audició abans i després de
l’espectacle.

Els materials es troben publicats al web www.educacio.paeria.cat i www.programasdidacticos.ibercaja.es.
Pròxims concerts
Les pròximes audicions
musicals seran l’obra “Petits
contes simfònics”, els dies 4, 5
i 6 de març; “El Carnaval dels
animals”, el 13 de març, i “La
màgia de la música”, el 25 de
març.
El Programa Municipal
d’Audicions Escolars s’emmarca dins el projecte municipal “Educació a l’abast”, que
inclou el conjunt d’activitats
que s’ofereixen per als centres educatius, tant des de les
diferents regidories i equipaments de l’Ajuntament de
Lleida com per part d’entitats
privades i institucions educatives. •••

Pràctiques d’alumnes d’FP a les bressol
•Uns 104 escolars fan les tasques professionals a les EBM
Les escoles bressol municipals (EBM) de Lleida acullen
en pràctiques 104 alumnes
d’FP i universitaris aquest
curs acadèmic 2014-2015.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, acompanyat del regidor
d’Educació i Infància, Jesús
Castillo, va presidir la recepció als alumnes i als professionals dels centres, en què
va refermar el compromís
de la Paeria amb el món de
l’educació, amb l’aposta per
les escoles bressol; els centres de reforç educatiu tipus
Pas a Pas; els estudis artístics amb el Conservatori i
l’Escola de Música, l’Aula de
Teatre i l’Escola d’Art Leandre
Cristòfol; en l’ensenyament
d’adults, i en l’educació en el
lleure i en l’esport.
Aquestes escoles bressol
municipals acullen i tutorit-
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zen alumnes de pràctiques
de diferents centres i nivells
formatius i universitaris des
de fa anys, dissenyant conjuntament els plans de pràctiques i proposant millores
per a la formació dels nous
professionals. Actualment,
la Regidoria d’Educació collabora amb els centres de

nis de col·laboració per a la
formació pràctica en centres
de treball.
Les universitats que imparteixen estudis del grau de
Magisteri en educació infantil i el Màster de Psicopedagogia són un altre àmbit amb
el qual es participa.

Les
escoles
bressol
municipals són centres
col·laboradors de pràctiques
del Departament d’Ensenyament, tràmit necessari per
acollir practicants universitaris. Els alumnes de pràctiques
són estudiants de les Universitat de Lleida i de la Universitat de Vic. •••

Aquest curs s’han
signat 42 convenis
de formació
pràctica en centres
de treball
formació professional en les
pràctiques dels tècnics superiors en educació infantil.
El curs 2014-2015 s’han
signat un total de 42 conve-
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Recepció a la Paeria dels alumnes que fan pràctiques a les EBM. © H. S.

