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Educació

Orientació educativa per a 800 joves
• El programa “L2o-La segona oportunitat” també vol ajudar els alumnes a millorar la seva ocupabilitat
Més de 800 persones han rebut orientació
amb l’”L2o-La segona oportunitat”, un programa que s’emmarca dins del Pla oQp’t
i que va posar en marxa l’Ajuntament de Lleida l’any 2013 per
crear ocupació entre els joEl projecte posa
ves de 16 a 20 anys. L’objecl’èmfasi en ajudar
tiu és una orientació eduels
nois i les noies a
cativa perquè els nois i les
retornar al sistema
noies que hagin abandonat
educatiu
els estudis retornin al sistema educatiu reglat o finalitzin
un itinerari escollit, amb vista a
millorar la seva ocupabilitat. També
vol afavorir els processos d’informació i de
presa de decisions perquè els nois i les noies siguin els veritables protagonistes del
Estudiants fent pràctiques a l’Ajuntament de Lleida. © Paeria
seu propi projecte de vida.
d’estudis o que necessitin acompanyament tes les habilitats i les capacitats que s’han
en l’elecció de qüestions formatives. A més, de posar en joc en un procés de recerca de
El programa d’orientació educativa i
també ofereix tallers d’adquisició de com- feina. Per a més informació cal adreçar-se a
millora de l’ocupabilitat, L2o, s’adreça a
petències lingüístiques bàsiques en català i l’aula de suport digital, situada als blocs La
persones que requereixen ajut en la seva
en castellà, com també un taller de recerca Pau, 14, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, o bé trucar
presa de decisions per tal de finalitzar alactiva d’ocupació en el qual es treballen to- al telèfon 973 24 73 60. •••
gun itinerari educatiu, que vulguin canviar

Les escoles bressol, amb el Banc d’Aliments
• La xarxa de centres educatius col·labora en la recollida de menjar i de productes d’higiene
totes les guarderies municipals del conte
“Pensant en tu...”.
El conte d’enguany s’ha adaptat d’”Els
bons aliments”, l’ha il·lustrat de manera voluntària Daniel Ponté i
Amb
el representa amb titelles un
dels professors de la xarxa
aquesta
d’EBM. La narració s’ha reiniciativa
novat després de la bona
pedagògica els
rebuda que va tenir “La
infants aprenen a
sopa de pedres” en ediser solidaris i a
cions anteriors.

compartir

Sessió de conta contes en una escola bressol. © Paeria

La xarxa d’escoles bressol municipals desenvolupa un projecte pedagògic solidari
que consisteix en la col·laboració amb el
Banc d’Aliments en la recollida d’aliments
i de productes d’higiene per atendre les
necessitats dels infants de la ciutat que ho
requereixen.

Fa 4 anys que els centres educatius participen en aquest programa que pretén,
sobretot, educar els infants en valors, com
la solidaritat o el fet de compartir. L’esperit
solidari es tramet amb la recollida de productes i també amb activitats educatives
que s’hi relacionen, com l’escenificació a

L’Ajuntament de Lleida dóna
suport amb diverses accions al Banc
d’Aliments. Precisament, l’entitat va inaugurar al polígon Neopark una nova seu al
final de febrer, cedida per la Paeria. •••

Més informació:
Educació-Escoles Bressol.
Tel. 973 70 06 18 - escolesbressol@paeria.cat

Ajuntament de Lleida • La Paeria

7

Publicitat• Abril de 2016

8

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Abril de 2016 •

Drets de les Persones

Nova edició de les Tardes de Ball
• El 5 de maig el pavelló 3 de Fira de Lleida acollirà la gala de Festa Major de la Gent Gran
Les Tardes de Ball al River Cafè dels Camps
Elisis de Lleida arriben a la 24a edició. Les
sessions, que han tingut lloc tots els dijous
d’abril, han estat amenitzades per les orquestres Frenesí, Glacé i Grup 43, són gratuïtes i s’adrecen especialment a la gent gran
per animar-los a fer activitat física per mantenir-se en forma passant una bona estona.
A l’última sessió es va dur a terme el tradicional concurs de ball. El premi es lliurarà en el decurs del Ball de Festa Major de
la Gent Gran que se celebrarà el dia 5 de
maig, a les 17 h, al pavelló 3 de Fira de Lleida. L’activitat està plenament consolidada i
l’edició passada va registrar una assistència
de 3.400 persones amb una mitjana de més
de 200 participants en cada sessió.
Sortides de senderisme
La Paeria organitza un nou cicle de sortides de senderisme adreçades al col·lectiu
de gent gran de la ciutat. La iniciativa, que
té la col·laboració del Centre Excursionista
de Lleida, inclou un seguit de sortides per-

Les sessions de ball tenen lloc els dijous al River Cafè. © Paeria

què els participants puguin gaudir de la
natura alhora que fan esport.
Les pròximes excursions tindran lloc el
29 d’abril a la Roca del Corb de Peramola,
el 27 de maig al Pas de les Eugues i el 17
de juny al Port del Comte. Per poder participar-hi cal adreçar-se a l’Àrea de Gent Gran,

a la Rambla de Ferran, 13, o a l’e-mail gentgran@paeria.cat. El preu és 20 €. •••

Més informació:
Àrea de Gent Gran.
Tel. 973 70 03 06 gentgran@paeria.cat
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