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Ocupació

Tercera edició de la Llançadora d’Ocupació
• Per ajudar 25 joves a fer una recerca activa de feina en equip i facilitar-los la inserció laboral
La Paeria, la Fundació Telefónica i la Fundació Santa María la Real uneixen els seus
esforços en la lluita contra la desocupació
juvenil promovent la 3a edició de
Els
la Llançadora d’Ocupació a la
ciutat, la qual servirà per ajualumnes
dar 25 nois i noies que es
faran sessions
troben en situació d’atur a
de coaching i
entrenar una nova recerca
entrenament
activa de feina en equip,
d’entrevistes
reforçar les seves compepersonals
tències professionals, millorar
la seva ocupabilitat i disposar de
noves possibilitats d’inserció laboral.
Els 25 joves es reuniran diversos dies a la
setmana. Tindran un coordinador o coach,
el qual establirà un calendari d’activitats
per millorar la seva ocupabilitat. Duran a
terme sessions de coaching i intel·ligència
emocional, dinàmiques de comunicació,
marca personal i recerca de feina 2.0, entrenament d’entrevistes personals, elaboració de mapes d’ocupabilitat, visites a

La nova llançadora estarà integrada per 25 joves en situació d’atur. © IMO

empreses, reunions amb emprenedors i
processos d’intermediació laboral amb responsables de Recursos Humans. Les dues
llançadores anteriors van aplegar 45 persones aturades. •••

Més informació:
IMO. Pare Palau, 5.
Tel. 973 24 20 00 imo@paeria.cat

Educació

Baix nivell d’absentisme escolar a Lleida
• Més de 500 nens i nenes participen en el programa educatiu municipal Família i Ludoteca (FIL)
com a objectiu esdevenir un complement
de Balàfia, la Bordeta, Centre Històric, Capa la tasca quotidiana del treball que es du
pont i Parc de Gardeny, és un espai on els
a terme a la xarxa de ludoteques
pares, les mares i els familiars, que
municipals.
esdevenen els educadors, comÉs
parteixen joc amb els seus
la ciutat
Consell escolar
fills menors de 3 anys i té
catalana en què
Durant la reunió del conels alumnes tenen
sell escolar municipal, l’aluna major asistència calde de Lleida, Àngel Ros,
diària als centres
va destacar que Lleida és
la
ciutat catalana amb meeducatius
nor nivell d’absentisme escolar,
només un 1,52 %, “molt per sota de
la mitjana del país”, que se situa al voltant
del 5 %. Segons va dir el paer en cap, això
és el resultat dels esforços que la comunitat educativa i les administracions fan en
aquesta direcció, fent una aposta ferma
per l’educació. La comissió d’absentisme té
controlats 329 menors que no assisteixen
sempre a classe. Un altre dels aspectes que
l’alcalde va remarcar durant la reunió és el
fet que Lleida presideix fins al 2017 la Xarxa
de Ciutats Educadores. •••
Les sessions a les ludoteques tenen lloc amb els familiars i els fills menors de 3 anys. © Educació

Més de 500 nens i nenes participen cada
any en el programa educatiu municipal
FIL –Família i Ludoteca–, que impulsa el
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Lleida. Aquest projecte, que es desenvolupa
des d’octubre fins al juny a les ludoteques
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