Setembre de 2016 •

Educació

Nou curs a les escoles bressol municipals amb novetats
• Els centres educatius rebaixen el preu mensual i el del servei de menjador
La ciutat de Lleida disposa d’una xarxa
de 18 escoles bressol municipals, amb
una oferta total de 1.050 places
Durant
públiques per a infants de 0
a 3 anys, i la llar d’infants
tot l’any
Josep Borràs de la Genees mantindrà la
ralitat de Catalunya. El
matrícula oberta i
curs va començar el 12
s’aplicarà un horari
de setembre.

flexible de les 8 a

les 17.30 hores
El servei educatiu ha
reduït el preu mensual i en
aquest curs 2016-2017 es pagaran 90 euros, en lloc dels 125,5 euros de
Sessió de contacontes d’usuaris d’ASPID a l’escola bressol de Pardinyes. © Paeria
l’any passat. A més, totes les escoles bresA més, es mantindrà durant l’any la maTambé cal destacar que es continua
sol ofereixen servei de menjador, el preu
amb l’oferta que es va iniciar el curs pas- trícula oberta i s’aplicarà l’horari flexible,
del qual també s’ha rebaixat enguany, en
sat per a nadons nascuts l’any 2016 a donant servei de les 8 fins a les 17.30 h. •••
passar dels 140 als 120 euros al mes des
les escoles bressol municipals de Llívia,
d’octubre al maig. Al setembre el servei és
Magraners i Balàfia amb dos grups, que
de 60 euros i al juny, de 90 euros. Per als
Més informació:
completen l’oferta de places per a nainfants que es quedin al menjador en dies
Escoles bressol Lleida
Tel. 973 70 06 18
dons de l’escola Raimat, Sucs, la Mitjana,
esporàdics des del setembre fins al juny, el
http://ebressol.paeria.
Germans Grimm, Vailet, Albarés i Parc de
servei de menjador és de 7,50 euros al dia
cat/2014/
l’Aigua.
(abans era de 8,32 euros).

Urbanisme

Obres de millora dels camins escolars de Cappont
• Reforma dels itineraris i reforç de la senyalització per millorar la seguretat i el confort dels espais d’espera
L’Ajuntament de Lleida ja ha dut a terme
en un 60% les obres del projecte pilot de
millora dels camins escolars de Cappont,
que se centra en la reforma i el reforç de la
senyalització dels itineraris que els estudiants fan des de les seves cases fins als centres educatius dels Camps Elisis, Frederic
Godàs i Francesco Tonucci.
Amb aquest projecte pilot, consensuat amb les AMPA dels centres educatius,

més d’instal·lar bancs i papees vol millorar els camins que
reres. Es millorarà igualment
majoritàriament
utilitzen
la connexió amb bicicleta,
cada dia els escolars per
El projecte pilot
mantenint la protecció
anar a classe. A més,
de la Paeria ha estat
respecte a la circulació
s’augmentarà la seguconsensuat amb les
rodada.
retat i el confort dels esAMPA de les tres
pais d’espera davant dels
escoles del barri
L’abast del projecte
equipaments, ampliant les
és de prop de 1.100 m2. A
dimensions de la vorera i reduint la calçada i plantant més
l’entorn del centre Francesco
arbres per crear espais d’ombra, a
Tonucci es plantaran 14 unitats
d’arbres i es col·locaran 6 bancs i 2 papereres. L’escola Camps Elisis tindrà 8 arbres nous, 3 bancs nous i una paperera. I,
pel que fa al Frederic Godàs, es plantaran
12 arbres i s’instal·laran 4 bancs i 2 papereres. •••

Les autoritats visiten les obres que es fan al voltant del centre Francesco Tonucci. © H. S.
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