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Educació

Lleida presideix la xarxa de ciutats educadores
• Per reforçar el paper dels municipis com a agents formatius i socials en tots els àmbits de gestió
Lleida presidirà la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores durant els pròxims dos anys
en imposar-se a Sevilla en la XII trobada
de l’entitat, celebrada a Rivas Vaciamadrid. L’ens és un dels prinLleida
cipals fòrums locals sobre
coordinarà
aquest àmbit, integrat per
les reunions, els
169 municipis. El paer en
tallers
i els treballs
cap, Àngel Ros, va valorar
que faran els
molt positivament que
municipis sobre
“Lleida estigui al capdavant
d’aquesta xarxa perquè referl’educació
ma una vocació de la ciutat, que
té en l’educació un dels seus puntals
més importants amb una acció directa en
10 etapes educatives i espais curriculars diferents des de les escoles bressol a les d’art
o la formació ocupacional”.
El paer en cap va intervenir a la Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores. © Paeria
L’alcalde Ros va recordar que els seus
objectius al capdavant de la xarxa seran reforçar el paper dels municipis com a agents
educatius i socials en tots els àmbits de
gestió i de decisió política, impulsar i promoure la xarxa fomentant accions i línies
de treball conjuntes, establir relacions amb
altres institucions per consolidar el relleu
de l’educació en les ciutats, entre elles les

Els projectes Nadó i Ralet tenen una gran participació de les famílies. © H. Sirvent

Èxit dels projectes Nadó i Ralet
que treballen amb els drets de la infància i
l’educació com ara UNICEF, Ciudades Amigas de la Infancia i UNESCO, i difondre l’opinió de la xarxa en tots els àmbits de gestió
autonòmica i nacional.

Les ludoteques de Balàfia i Cappont acullen els projectes Nadó i Ralet, que ofereixen un espai de trobada familiar per
donar suport als pares i les mares durant
els primers mesos de vida del nadó i,
posteriorment, per acompanyar-los en el
procés educatiu, mitjançant el joc, durant
el primer any de vida dels seus fills i filles.

En aquests dos anys al davant, Lleida serà
la coordinadora de les reunions, els tallers i
els treballs que els municipis integrants de
la xarxa faran entorn al món educatiu, com
també de la pròxima trobada. •••

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest
segon trimestre del curs els projectes, que
any rere any tenen una gran acceptació, ja
que es cobreixen amb escreix les 24 places que s’ofereixen.

Alumnes del Conservatori de Música. © Paeria

La ludoteca municipal de Balàfia acull
el programa Nadó fins al 16 de març. Les
activitats del Ralet es fan a Cappont fins al
16 de març. Durant el primer trimestre, els
projectes es van fer al Centre Històric i al
Parc de Gardeny.
La Xarxa Municipal de Ludoteques
ofereix a les famílies un espai d’educació
en l’oci i el temps de lleure amb una visió
global incidint al mateix temps en els menors i les seves famílies, atès que el joc en
aquestes primeres edats està molt lligat a
les figures parentals. •••
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