A L’Hospitalet apostem per una educació
universal, integral i
de qualitat. L’educació és una de les
prioritats del Govern
municipal i un repte
de tota la societat.

SERVEIS MUNICIPALS, INSTITUCIONS
I ENTITATS COL·LABORADORES
SERVEIS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET
Arxiu Municipal • Escola Municipal de Música i Centre
de les Arts (EMMCA) • Guàrdia Urbana • Laboratori
Municipal • Mercats municipals • Museu • Negociat de
Salut Comunitària • Oficina Jove d’Emancipació • Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) • Programa
Cooperació i Solidaritat • Programa Municipal per a la
Dona • Promoció Econòmica • Promoció i Participació de
Persones amb Discapacitat • Protecció Civil • Protecció
d’Animals • Regidories d’Educació i Cultura • Regidoria
d’Esports i Joventut • Medi Ambient i Sostenibilitat • Salut
Ambiental • Servei de Participació Ciutadana i Civisme
• Teatre Joventut • Xarxa de Biblioteques • Unitat de
Convivència i Civisme • Centre d’Art Tecla Sala

Per a nosaltres,
l’educació és una eina cabdal per a la igualtat
d’oportunitats. Més enllà de les nostres competències, ens impliquem en la recerca d’un model educatiu que funcioni com a ascensor social.
Perquè entenem l’aula com l’espai de trobada on
infants i joves es formen i aprenen i on es relacionen en igualtat de condicions. Aquest és el nostre
model educatiu.
Un model d’escola pública catalana, que no
oblida l’educació dels 0 als 6 anys ni tampoc la
postobligatòria, que ofereix totes les garanties des
de l’escola bressol fins a la universitat (Campus de
Ciències de la Salut de Bellvitge). I tot, sense sortir
del municipi.
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Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

LA GUIA EN LÍNIA DE PROGRAMES
I RECURSOS DE LA XARXA
EDUCATIVA DE CIUTAT
• Prop de 400 activitats per a centres educatius
• Una eina per al professorat de L’Hospitalet
• Consulta i reserva d’activitats en línia

www.l-h.cat/educacio/intro

Per tot això, em complau de nou presentar la guia
INTRO per al pròxim curs escolar, on mestres i
educadors hi trobareu unes 400 activitats de suport al treball que desenvolupeu a les aules i que
us poden ajudar en la vostra acció formativa.
Espero que la informació sigui del vostre interès i
que els nens i les nenes de L’Hospitalet se’n beneficiïn i es formin encara millor gràcies a aquestes
activitats.
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La guia INTRO recull les activitats adreçades a la comunitat educativa que organitza la Xarxa
Educativa de Ciutat, formada per diferents serveis gestionats per entitats, empreses, l’Ajuntament i altres institucions.
Hi ha unes 400 activitats de suport a la tasca educativa d’escoles, instituts, centres d’esplai i
entitats per a totes les edats.

CERCADOR D’ACTIVITATS
Unes 80 entitats, empreses i institucions, i més de 25 serveis municipals ofereixen un munt
d’activitats educatives de tot tipus. Per cercar les activitats del vostre interès podeu utilitzar els
dos camps següents amb les categories corresponents:
ÀMBIT TEMÀTIC
• Arts escèniques (música, teatre i dansa)
• Coeducació
• Coneixement i història de la ciutat
• Consum
• Dinamització cultural i científica
• Diversitat i convivència
• Educació física i esport
• Educació viària
• Formació del professorat
• Medi ambient i sostenibilitat
• Participació
• Programa d’acompanyament educatiu a famílies
• Salut
• Salut, escola i comunitat
• Serveis de la ciutat
• Transició al món del treball

VINCULACIÓ CURRICULAR
• Ciències socials, geografia i història
• Coneixement del medi natural
• Educació física
• Educació musical
• Educació plàstica i musical
• Llengua i literatura
• Matemàtiques
• Tecnologia
• Tutoria
• Altres

Podeu consultar la guia i reservar les activitats al web: www.l-h.cat/educacio/intro
Per accedir-hi, només necessiteu una clau d’usuari i una contrasenya que us facilitarà la Regidoria
d’Educació al telèfon 93 403 68 57 o al correu electrònic intro.educacio@l-h.cat.

ENTITATS I ALTRES INSTITUCIONS
Agència de Salut Pública • Adapta Salut • Aigües de
Barcelona • Àmbit Energètic • AP Productions: pista
de gel • Àrea Metropolitana Barcelona. Parc de les
Planes • Associació Bioeduca • Associació Catalana
de Teatre Educatiu, (ACTE) • Associació de Dones
Periodistes Catalunya, (ADPC) • Associació Edulis •
Associació Espanyola contra el Càncer • Associació
Kubs • Associació No Somos Invisibles • Associació
P11: cultura en acció • Associació Progat • Associació
Serveis i Formació Socioeducativa ARA • Baixbus •
Bestraten Hormias Arquitectura • Bioesfera, Associació
d’Educació Medioambiental • Biopol.art • Bombers
de la Generalitat • Casa de la Música-Salamandra
• Centre d’Estudis de L’Hospitalet • Centre de Dansa
de Catalunya • Centre de Normalització Lingüística de
L’Hospitalet • Ciència Divertida • Club d’Esplai Pubilla
Cases Can Vidalet • Club Esportiu Almeda • COMSOC:
comunicació social • Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat • Consorci Sanitari Integral • Creu
Roja L’Hospitalet • El Casalet: Moviment d’Ensenyants
L’Hospitalet • El Plató de Cinema • Endesa Educa •
Espai Social • Explora360 • Contes teatralitzats, Eva
González • Euterpíades • Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya • Fòrum L’Hospitalet • Fundació Akwaba
• Fundació Arranz-Bravo • Fundació Catalana de
l’Esplai • Fundació RACC • Fundació Sigea • Frecafrec,
companyia de teatre • GSMA (Mobile World Congress)
• Hospital de Dia d’Adults de Salut Mental. Unitat
Polivalent • ICS ABS Santa Eulàlia Nord • Joves per
la Igualtat i la Solidaritat (JIS) • La Saboga • Mans
Unides. ONG Catalunya • Masia Museu Serra • Mossos
d’Esquadra • Nissan Ibérica • Nubotica Academy SL •
Òmnium Cultural • Plàudite teatre • Programa Anem al
Teatre • Sessions Musicals • Serveis educatius: CRP,
EAP i LIC • TMB Educa, Transports Metropolitans de
Barcelona • TPK Arts Plàstiques • TRAMBAIX • Tres
Quarts per Cinc Quarts. Espai de Progrés • Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme • Associació de Donants
de Sang de L’Hospitalet

