
 

3 de desembre 

de 9.30h a 12h 

IX Memorial 
Hortènsia Alonso  

 

L’abordatge de la 
violència masclista en 
infants i adolescents, 
des d'una mirada 
jurídica i social.  

 

En modalitat ‘on line’ 

Més Informació:  

-Centre Municipal d’Informació i 

Atenció a les Dones. Ajuntament de 

Lleida, tel. 973700461, Pl. Fanalets de 

St. Jaume, s/n  -  

feminismes@paeria.cat  

-Creu Roja- Lleida, tel. 973279900, C/ 

Henri Dunant, 1 - formacio-

lleida@creuroja.org   

-Centre Dolors Piera d’Igualtat 

d’Oportunitats i Promoció de les Dones- 

UdL, tel. 973706623,  C/ Jaume II, 71 - 

centredolorspiera@cdp.udl.cat   

Hi participaran professionals dels 

diferents àmbits d’intervenció, 

estudiantat i públic en general.  
 

  

http://educacio.paeria.cat 

 

Els Drets  dels 

Infants i El Dia 

Internacional de 

la Ciutat 

Educadora 

2020 

El dret a la salut  
 

Art. 24. “L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible  
de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació,  
molt especialment en aquells serveis relacionats amb  
l’atenció primària de salut, les cures preventives i  

la disminució de la mortalitat infantil” 

 
ODS 3 Salut i Benestar. Garantir una vida sana i promoure 
el benestar per a totes les persones a totes les edats. 
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http://educacio.paeria.cat/


Del 16 al 20 de novembre   

Els Drets dels 

Infants als Serveis 

d’Intervenció 

Socioeducativa 

Companyia, 

Remolins, Mercat i 

Mercadet 

La Xarxa de Serveis d’Intervenció 

Socioeducativa i organitzen activitats 

de  sensibilització amb infants, joves 

i famílies dels diferents serveis, 

entorn els Drets dels Infants. 

Visualitzaran vídeos, treballaran 

contes, realitzaran un debat, cartells, 

un mural  i faran un Kahoot. 

Acabaran la setmana amb una 

cloenda i un berenar.  

  
Del 20 al 27 de novembre 
 

Cartes al director 
 
 
Col·laboren: 
 
Diaris locals 

 

 

 

Nens i nenes de 5è i 6è d’Educació 

Primària de les diferents escoles de 

Lleida participen opinant sobre els 

Drets dels Infants. 

 

 

20 de novembre 
10h 

 

Trobada Virtual de 

l’Alcalde i la Defensora 

amb nens i nenes de la 
ciutat 

Els nens i les nenes de primària de la 

ciutat conversen amb l’Alcalde i la 

Defensora sobre els drets dels 

infants de la ciutat i del món. Hi 

participen les escoles: Pràctiques II,  

Episcopal i Princep de Viana 

  
Del 23 de novembre 
al 4 de desembre 

 
Acte de Constitució 
del Plenari i 
presentació del nou 
model de Consells de 
Districte del Pla 
Educatiu d’Entorn 

 

Alumnes de cicle superior de primària 

i d’ESO dels centres educatius de 

Lleida que participen en el Plenari 

dels infants i adolescents. 

 

L’Acte de Constitució tindrà lloc el 4 
de desembre en modalitat ‘on line’ 

 

 
Del 20 al 27 de novembre 

Taller: 

“Passem el temps 

saludablement” 
 
Ludoteca Cappont, Ludoteca 

Centre Històric, Ludoteca La 

Bordeta , Ludoteca Balafia i 

Ludoteca Parc de Gardeny  

 
 

educacio.paeria.cat 

 

Els nens i nenes de les Ludoteques 

Municipals participaran en un taller, 

on realitzaran diferents passatemps 

relacionats amb els hàbits 

saludables. 

 

 

 

Web per tota la ciutadania: 
 

 / passatemps_saludables 

  

30 de novembre 

d’11h a 12h  

 

Dia Internacional de 

la Ciutat Educadora  

 

Plaça Paeria  

 

 

Dia Internacional de la Ciutat 

Educadora. Durant l’acte es farà 

lectura de la Declaració del Dia 

Internacional de la Ciutat Educadora 

2020, es presentarà la nova carta de 

Ciutats Educadores i el vídeo i mapa 

de "Lleida, carrers de valors d'una 

ciutat educadora". 

Participaran representants de 

diferents centres, entitats i 

organitzacions de la ciutat que 

s’hagin sumat a la iniciativa. 

 

https://educacio.paeria.cat/passatemps_saludables
https://educacio.paeria.cat/passatemps_saludables

