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LA CIUTAT

12 de novembre del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Participació. Més de 90 alumnes de 28 centres educatius de primària i secundària formen part del Consell de Nois i Noies

Compromís dels estudiants amb la ciutat
El Consell de Nois i
Noies treballarà aquest
curs amb la Síndica
de L’Hospitalet
Un any més, el Consell de Nois i
Noies dona veu als infants i joves
de la ciutat. Aquest curs està format
per 91 alumnes de 28 centres educatius. Durant l’acte de constitució,
que va tenir lloc al Saló de Plens
el 10 d’octubre, l’alcaldessa Núria
Marín els va fer diversos encàrrecs
que hauran de treballar durant el
curs. Com a novetat, els consellers
de primària hauran d’adreçar-se a la

Síndica de Greuges de L’H per conèixer quina és la seva tasca i fer-li
arribar les seves preocupacions.
Els membres també tenen com a
encàrrec fer seguiment de les obres
de la zona de jocs del carrer de la
Primavera, a la Florida, dinamitzar la
Bústia del Consell i participar en la
campanya Ser cívic és guai.
Pel que fa als consellers de secundària, els encàrrecs són l’elaboració de l’audiovisual Desmuntant
tòpics sobre estereotips de bellesa
i les seves repercussions, la creació
d’un programa de ràdio mensual i
continuar amb el projecte de geolocalització per crear itineraris als barris
del Centre, Sanfeliu i Sant Josep. y

Educació

Convocats
els primers
Premis
Aprenentatge
Servei de L’H
L’editorial Santillana, amb el suport
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, ha
convocat els Premis Aprenentatge
Servei Ciutat de L’Hospitalet, un certamen obert a tots els centres educatius i a les entitats socials del municipi que hagin finalitzat un projecte
d’aprenentatge servei (ApS) durant
el curs 2017-2018.
El termini per presentar-se a la
convocatòria finalitza el pròxim 30
de novembre. La inscripció s’ha de
fer al web de Santillana, on també
es troben les bases del certamen.
Les propostes presentades han
d’haver-se dut a terme el curs passat
en centres educatius públics, concertats o privats, d’infantil, primària,
ESO i ensenyaments postobligatoris, així com en entitats d’educació
no formal, moviments i associacions
juvenils, esplais, associacions de voluntariat, mediambientals, culturals,
etc. En queden excloses les administracions.
Plans educatius d’entorn
D’altra banda, aquest curs es duran a terme 28 projectes dels plans
educatius d’entorn, segons ha aprovat la comissió que regeix el Pla Educatiu d’Entorn de L’H, formada per
Ajuntament, Generalitat, Diputació
i associacions. Entre els projectes
destaquen els d’aprenentatge servei,
Fem tàndem, Cinema i educació, i
patis oberts, així com l’ampliació de
l’Educació 360 que també es farà a
Bellvitge.
Els plans d’entorn estan orientats
a prevenir i atendre l’absentisme escolar, acompanyar les famílies, ajudar
a la transició educativa i vetllar per la
convivència. Hi participen 66 centres
educatius i unes vint entitats. y
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Inscripció i bases premis ApS:
www.santillana.cat

