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El programa “Esportmania” inclou el piragüisme com una de les activitats més desitjades pels infants. © H. S.

Esports, educació i lleure durant el període de vacances de l’estiu
• Moltes activitats a l’abast amb els programes “Esportmania”, “Estiu de Joc” i “Estiu de Petits”
L’oferta educativa infantil a l’estiu de l’Ajuntament de Lleida es du a terme per mitjà
dels programes “Estiu de Petits”, “Estiu de
Joc” i “Esportmania”, que són tres propostes esportives, educatives i de lleure per als
nens i les nenes de Lleida durant els mesos
de juliol i agost per tal de facilitar la conci-

“Esportmania”, que inclou
activitats esportives, aquà-

Pràctica de beisbol dins del projecte “Esportmania”. © H. S.
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tiques i de lleure en els diferents barris de
la ciutat, arriba enguany a la seva 36a edició. Les estades esportives, que s’adrecen
a nens i nenes de 4 a 14 anys, ofereixen propostes molt variades
entre les quals hi ha iniciació
Al Bike Parc es
esportiva, natació, activitat
pot practicar BTT,
aquàtica, jocs esportius,
curses de camp a
sortides al Parc de la Mitjatravés, orientació i
na i al Parc de l’Aigua, gimtriatló
nàstica rítmica, ball, bàsquet, tir amb arc, piragüisme,
escalada i esports col·lectius.

liació de la vida familiar i laboral. El Servei
d’Educació i el d’Esports de la Paeria organitzen les tres activitats, que ofereixen enguany un total de 3.280 places.

Activitats al Bike Parc
Com a novetat d’enguany, s’afegeix la
pràctica d’activitats al Bike Parc de Gardeny, on es practicarà BTT, curses de camp
a través, natació, orientació i triatló. També
és nova la incorporació de l’activitat “Avui
ens visita...” , en què els esportistes i les entitats més reconegudes de la ciutat visiten
les estades esportives i participen de les
activitats que es fan a cada lloc vinculades
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Sortida al Parc de la Mitjana. © H. S.

a les especialitats de cada esportista convidat.
Les estades esportives, que disposen de
1.630 places, tindran lloc als pavellons de la
Bordeta, Cappont, Pardinyes i Juanjo Garra,
a l’IES Torrevicens de Balàfia i al Bike Parc
Gardeny. Les activitats de natació es faran a
les piscines de Balàfia i de Cappont i s’adrecen als nens i nenes de 3 a 8 anys.
Estiu de Joc
“Estiu de Joc” és un recurs de lleure
adreçat a infants de 3 a 11 anys que es du
a terme del 4 de juliol al 29 agost, en quatre torns. El programa d’activitats recull diverses propostes lúdiques i educatives per
tal de fer passar una bona estona als nens
i les nenes i, a la vegada, treballar l’educació d’hàbits fomentant valors positius com
la participació, la solidaritat, el respecte i la
comprensió dels companys, entre d’altres.
Les activitats s’estructuren sobre un
projecte pedagògic que es durà a terme
en diversos centres d’interès i que inclou
jocs, tallers d’expressió plàstica i música,
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L’“Estiu de Petits” s’adreça als infants d’1 i 2 anys. © H. S.

entre d’altres propostes. Enguany s’ofereixen 1.360 places, el mateix nombre que
l’any anterior. El projecte es fa a les escoles
La Mitjana, Parc de l’Aigua, Pràctiques II, El
Vilot-Sucs i Josep Mañé-Raimat.
Estiu de Petits
“Estiu de Petits” s’adreça als infants d’1 i
2 anys. Les activitats lúdiques i educatives
que s’hi organitzen, d’àmbit no formal, contribueixen al desenvolupament maduratiu
i al procés de socialització dels nens i les
nenes tot treballant els hàbits de responsabilitat i participació.
Es fa del 4 de juliol al 29 d’agost i respon
a la demanda de moltes famílies d’un espai
de qualitat educativa per als seus fills i, al
mateix temps, és una manera d’aprofitar
uns equipaments que durant l’estiu resten
tancats. Un any més es manté el nombre de
places en 290.
Les diverses activitats de joc, expressió
plàstica i música, entre d’altres, tindran
lloc a les escoles bressol Ronda-La Mercè,
Albarés i Balàfia. També hi ha programades

Infants participants al programa “Estiu de Joc”. © Paeria

diverses sortides a llocs propers als centres
educatius, com també intercanvis d’activitats amb els nens i les nenes del projecte
“Estiu de Joc”.
Centres oberts
Els cinc centres oberts municipals romandran operatius durant els mesos de
juliol i agost al matí i oferiran un servei extraordinari gratuït de menjador. Aquestes
prestacions diürnes d’atenció ofereixen
suport extraescolar i educatiu a infants,
adolescents i joves dels 3 als 18 anys, prioritàriament a aquells amb necessitats
educatives en el seu àmbit familiar o personal que els suposen una situació de risc.
Els equipaments municipals són Pas a Pas
(la Mariola), Companyia i Remolins (Centre
Històric), Mercadet (la Bordeta) i Nord-est
(Balàfia). També restaran obertes dues ciberaules al juliol. •••
Més informació:
Educació i Esports
Tel. 973 70 06 18
educacio.paeria.cat /
esport.paeria.es

Els centres oberts ofereixen un servei gratuït de menjador. © H. S.

Ajuntament de Lleida • La Paeria

13

