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Audicions escolars per a 10.400 alumnes
• Adreçades a nois i noies d’Educació Primària i Secundària

el passat mes de gener. “La màgia de
la música” va ser el títol de la darrera
sessió, que va tenir una participació de
1.561 alumnes i mestres provinents de
28 centres educatius de primària de
Lleida i comarques. L’actuació va anar
a càrrec de la Banda Municipal de Música de Lleida i el Projecte Audisons
format per alumnes de tercer curs del
Grau en Educació Primària de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social de
la Universitat de Lleida.

Representació a l’Auditori de l’obra “L’aprenent de bruixot”. © H. S.

Les audicions escolars de l’Auditori
Municipal Enric Granados han tancat
aquest curs amb èxit, atès que més
de 10.400 escolars de primària i d’ESO
han participat en les diferents sessions
d’audicions escolars que es van iniciar
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La iniciativa forma part
del programa “Educació
a l’abast” de la Paeria

El Cicle d’Audicions Escolars és una
activitat instaurada i valorada pels
centres educatius i forma part del programa “Educació a l’abast” que organitzen la Regidoria d’Educació i Infància
i l’Auditori Municipal Enric Granados.
També compta amb la col·laboració
de l’Obra Social IberCaja, compromesa
amb l’educació i la formació dels més joves mitjançant els programes didàctics
dins de la línia d’actuació anomenada
“Iniciativa Educa”. •••
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Preinscripció a les escoles bressol

• Fins al 14 de maig es poden presentar les sol·licituds
baremades per ordre alfabètic es farà el
21 de maig; el sorteig públic del número
de desempat, el 22 de maig; la reclamació de les relacions baremades es pot
dur a terme el 26, 27 i 28 de maig. El 5
de juny es publicarà el llistat definitiu de
l’alumnat admès.
La matrícula a l’Escola Bressol Llar
d’infants Josep Borràs (amb 35 vacants)
es pot fer del 8 al 12 de juny, mentre que
la matrícula a les escoles bressol municipals dels alumnes de nova incorporació
s’ha de fer del 8 al 23 de juny.

Jornada de portes obertes de l’escola bressol municipal del Secà de Sant Pere. © H. S.

El 5 de juny es donarà
a conèixer el llistat dels
alumnes admesos

Fins al 14 de maig, ambdós dies inclosos, es poden presentar les sol·licituds
per fer la preinscripció al curs 2015-2016
a les 18 escoles bressol de titularitat municipal de la ciutat de Lleida (hi ha 656
vacants). La publicació de les relacions

Ampliació del servei de menjador
Com a novetats del pròxim curs, es
doblarà la línia de P0 a l’EBM de Balàfia
i s’introduirà aquesta línia a les de Llívia
i Magraners. A més, s’ampliarà el servei
de menjador en aquelles escoles on no
n’hi havia, a Magraners i a Sucs, amb la
qual cosa el serveix s’estableix a tota la
xarxa d’EBM. Més informació: http://
educacio.paeria.cat o 973 70 06 18. •••
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Tallers de jocs a les ludoteques

• Centrats en el jocs de rotllana, d’agudesa visual i d’estratègia
Prop de 1.600 alumnes de
primer i segon curs d’Educació Primària participen en
el taller de jocs de rotllana
organitzat, per tercer any
consecutiu, per les ludoteques municipals de Balàfia i
del Parc de Gardeny.

A més, prop de 600 nens i
nenes de 5è i 6è de primària
de diferents escoles de Lleida
han participat en el taller de
jocs d’estratègia organitzat
per la ludoteca municipal del
Centre Històric, una activitat
que té l’objectiu de donar a
conèixer d’una manera pràctica i participativa diferents
jocs grupals per desenvolupar el raonament lògic dels
infants.

L’activitat, que es va iniciar
a l’octubre i que continuarà
fins al juny, disposa de 24
escoles de la ciutat inscrites i
preveu fer 28 sessions.
En aquest taller s’ensenya
als infants jocs no competitius per reforçar els valors del
treball en equip i mostrarlos els beneficis de sumar
esforços per aconseguir una
meta comuna. També pretén
fomentar actituds positives i
solidàries, a més del respecte pels altres, la participació
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Taller de jocs d’estratègia fet a la ludoteca del Centre Històric. © Paeria

i la resolució de conflictes de
manera pacífica.
D’altra banda, la ludoteca
municipal del Parc de Gardeny de Lleida organitza fins
al maig una desena de tallers
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sobre “Jocs d’agudesa visual”
dirigits als alumnes de 1r i 2n
curs d’Educació Primària, en
els quals hi participaran al
voltant d’uns 300 nens i nenes de diferents escoles de la
ciutat.

Les cinc ludoteques municipals han programat al
llarg del curs escolar activitats educatives per ensenyar
com construir jocs reciclats,
cooperatius, d’estratègia, de
memòria, d’agudesa visual,
conte motor i jocs d’altres
cultures. Els tallers formen
part del programa municipal
“Educació a l’abast”. •••
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Millores en 12 centres educatius
• Incloses en la campanya “Fem escola”
L’Ajuntament de Lleida porta
a terme una campanya de millora de 12 centres educatius
de la ciutat en el marc de la
campanya “Fem escola”, una
iniciativa que inclou arranjaments diversos i treballs de
pintura, millores en la retolació, l’enjardinament dels espais oberts, la instal·lació de
nous espais de joc i motricitat als patis de l’escola i altres
millores diverses.
Gran part de les actuacions
les du a terme una nova brigada d’obres de l’IMO que,
formada per unes vuit persones, s’encarregarà durant
aquests mesos del manteniment dels centres educatius lleidatans i, també, farà
actuacions de millora en
instal·lacions esportives de la
ciutat.

Els centres educatius on
es faran les actuacions de
millora, que s’allargaran fins
a l’estiu, són les escoles Sant
Josep de Calassanç, Parc de
l’Aigua, Camps Elisis i Espiga
i les escoles bressol municipals del Centre Històric, El
Gargot, de Pardinyes, Rondala Mercè, del Secà de Sant
Pere, dels Magraners, de Llívia i de Cappont.
Algunes de les actuacions més destacades que
s’inclouen en la campanya
de millora de les escoles són
la instal·lació d’una cuina a
l’escola dels Magraners –que
permetrà oferir el servei de
menjador a partir del curs vinent–, l’adequació d’una aula de 0 anys a la de Llívia i la
remodelació integral del pati
de la de Cappont. •••

A l’Escola Sant Josep de Calassanç s’ha pintat tota la façana. © H. Sirvent

• L’Ajuntament de Lleida patrocina l’esportista olímpic
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el medallista olímpic lleidatà Saül Craviotto
van renovar el conveni de col·laboració
Lleida Sport&Emotion per mitjà del
qual l’Ajuntament de Lleida patrocina
l’esportista i ell es compromet a continuar essent ambaixador de Lleida.

El programa
Sport&Emotion vol atreure
esdeveniments esportius

Esports

Craviotto renova com a ambaixador

tat de Lleida com a seu de realització
d’esdeveniments esportius. A més de
Saül Craviotto, també són ambaixadors
de Lleida en el marc d’aquest programa
Àlex Màrquez, Isidre Esteve, Carles Pigem i Xavi Colomina.•••

El paer en cap va agrair a Craviotto la
seva tasca d’ambaixador “dels valors de
la nostra ciutat arreu del món” i va destacar que el centre de piragüisme de
Lleida que porta el seu nom “és un espai
per generar nous esportistes i un hereu
del seu llegat com a esportista d’elit”.
Per la seva banda, Craviotto es va
mostrar satisfet per la renovació d’un
conveni important per al desenvolupament de la seva carrera esportiva, “que li
dóna facilitats i més en aquest any que
ja és classificatori per als Jocs Olímpics
de Rio de Janeiro del 2016”.
El programa Sport&Emotion inclou
un conjunt d’accions de promoció
amb l’objectiu de posicionar la ciu-

Saül Craviotto , Àngel Ros i Fèlix Larrosa durant l’acte de signatura del conveni. © H. S.
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