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Menjador més barat a les escoles bressol
•Suposa un estalvi per a les famílies de 80 euros a l’any
L’Ajuntament de Lleida ha rebaixat des
del mes de març la tarifa del servei de
menjador de les escoles bressol una
mitjana de 8 euros al mes, que suposarà un estalvi per a les famílies de 80
euros a l’any. La Paeria ha negociat amb
l’empresa concessionària del servei
aquesta disminució, arran de la nova
Llei de l’IVA, que redueix aquest impost
per als monitors.
Els preus del servei de menjador queden de la manera següent: durant el
mes de setembre baixa un 5,7% (de 74 a
70 euros); d’octubre a juny, un 5,4% (de
148 a 140 euros), i el menjador de dia
esporàdic baixa un 5,4%, de 8,8 a 8,32
euros.
La primera tinent d’alcalde i regidora
d’Economia i Hisenda, Montse Mínguez,
va explicar que amb aquesta mesura
l’Ajuntament de Lleida ”continua en la
línia d’ajustar-se a les demandes dels
pares i les mares de les escoles bressol i
prioritza la despesa pública en un servei

El paer en cap, durant una visita a una de les escoles bressol municipals. © Paeria

que l’Ajuntament considera essencial
per a les famílies”. El regidor d’Educació
i Infància, Jesús Castillo, va recordar que
aquest curs escolar ja s’han congelat els
preus del servei menjador per tercer any
consecutiu i va afegir “l’aposta de la Paeria per la xarxa d’escoles bressol que ha
mantingut el servei a ple funcionament

i, malgrat la disminució de la matriculació, no ha tancat cap línia ni cap escola”.
La Paeria destina en el pressupost de
l’any 2015, íntegrament, 30,68 milions
d’euros a cohesió social, educació i ocupació, un import que suposa el 24,2%
de la despesa municipal. •••

•Projecte pioner en l’àmbit dels museus i els centres d’art
El Centre d’Art La Panera està duent a
terme un nou projecte educatiu destinat exclusivament a les escoles bressol
(de 0 a 3 anys) per mitjà d’una subvenció de 10.000 euros atorgada per la Fundación Banco Santander. És un projecte
educatiu pioner en l’àmbit dels museus i
els centres d’art, que ofereix als mestres
la possibilitat de conèixer tres creadors

Els professors aprenen
a desenvolupar noves
estratègies educatives i
artístiques aplicables a
les escoles bressol
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Formació per als mestres dels més petits
contemporanis, Guillermo Mora (imatge i pintura), Carles Gómez (so) i Laura
Torroba (vestuari), i els seus processos
creatius.
La finalitat principal és aprendre a
través de l’art contemporani a desenvolupar noves estratègies educatives
i artístiques aplicables a les escoles i
al seu entorn, i a esdevenir un procés
d’innovació pedagògica on es desenvolupen les capacitats i els continguts
de les àrees educatives del primer cicle
d’Educació Infantil, i així apropar l’art actual als més petits.
Les sessions estan dividides en tres
tallers, un amb cada artista. Cada un
d’ells ofereix una primera sessió en què
presenta el seu treball –documentat
amb imatges i altres recursos– i una
segona sessió més pràctica, en què
s’experimenta amb diferents processos
creatius. Aquestes sessions es duen a
terme al Centre d’Art La Panera i a les
mateixes escoles bressol participants. •••
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