SERVEIS MUNICIPALS, INSTITUCIONS I ENTITATS
COL·LABORADORES
SERVEIS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET
Arxiu Municipal • Centre de Salut per a Joves • Guàrdia Urbana
• Laboratori Municipal • Mercats Municipals • Museu • Negociat
de Salut Comunitària • Oficina Jove d’Emancipació • Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) • Programa
d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) • Programa
Cooperació i Solidaritat • Programa Municipal per a la Dona •
Promoció Econòmica • Promoció i Participació de Persones
amb Discapacitat • Protecció Civil • Protecció d’Animals • Punt
d’Informació Salut Jove • Radiotelevisió • Regidoria d’Educació
• Regidoria d’Esports i Joventut • Regidoria de Cultura. Teatre
Joventut • Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat • Salut
Ambiental • Servei de Participació Ciutadana i Civisme • Torre
Barrina (Centre Municipal de Creació Multimèdia) • Xarxa de
Biblioteques

L’Hospitalet és una ciutat compromesa amb la defensa de l’ensenyament. A L’Hospitalet creiem que
la formació és la millor eina per avançar cap al
futur, la clau de l’èxit cultural, social i econòmic.
Per assolir els nivells de qualitat i d’excel·lència
en l’educació que una societat avançada ha de tenir, institucions, centres educatius, professionals i
famílies hem d’avançar plegats. Perquè l’educació
és sinònim de futur i és el requisit imprescindible
per preservar la igualtat d’oportunitats.

Em congratula que la guia INTRO sigui un bon referent per fer camí cap a la ciutat educadora que
és L’Hospitalet. Aprofiteu els seus programes per
al curs 2014-2015.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Dipòsit Legal: B.0000-2014

Una mostra d’aquest treball conjunt és la guia
INTRO, una sèrie d’eines educatives que ofereix
l’Ajuntament en col·laboració amb entitats ciutadanes, per tal que després professors i alumnes
en disposin al llarg del proper curs escolar. A pesar
de les dificultats econòmiques, enguany tornem a
proposar unes 400 activitats de lleure educatiu,
gràcies a la suma de moltes iniciatives. Aquesta
implicació és la que, en aquests moments, està
ajudant a contrarestar en algunes escoles de la
ciutat les retallades de recursos que el Govern de
Catalunya està aplicant en l’àmbit educactiu.

ENTITATS I ALTRES INSTITUCIONS
Agència de Salut Pública de Catalunya • Associació Catalana de
Teatre Educatiu (ACTE) • Aigües de Barcelona • Àmbit energètic
• Associació ACORD • Associació Lliure d’Orientació Educativa
• Associació Cultural Teatrejoc • Associació de donants de sang
de L’Hospitalet • Associació ECOIMA • Associació EDULIS •
Associació Espanyola Contra el Càncer • Associació de Grallers
i Gralleres de Bellvitge • BAIXBUS • BIOESFERA, Associació
d’Educació Medioambiental • Associació KUBS Divulgació •
Associació NOSOMOSINVISIBLES • Bipol.art • Bombers de la
Generalitat • Casa de la Música - Salamandra • Centre d’Art
Tecla Sala • Centre d’Estudis de L’Hospitalet • Centre de Dansa
de Catalunya • Centre Excursionista de Catalunya • Centre de
Normalització Lingüística de L’Hospitalet • Companyia Vull i Puck
• Ciència Divertida • Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet •
Club Esportiu Almeda • Club d’Esplai de Bellvitge • Consorci
Parc Agrari del Baix Llobregat • Consorci Sanitari Integral •
Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet • Cooperativa ADAPTA
• Cors Atesos. Federació • Creu Roja L’Hospitalet • Dinsdungat.
Animació • El Casalet, Moviment d’Ensenyants de L’Hospitalet
• El Plató de Cinema • Endesa Educa • Espai d’Anàlisis Social
(EDAS) • Explora360 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
• Frec a Frec, companyia de teatre • Fundació Akwaba • Fundació
Arranz-Bravo • Fundació Catalana de l’Esplai • Fundació
Catalunya la Pedrera • Fundació Grupo SIFU • Fundació RACC
• Fundació Sigea • Fundació Ondablue • Fundació Mobile World
Capital (GSMA) • Hospital de dia d’Adults de Salut Mental • ICS,
ABS Santa Eulàlia Nord • Joves per la Igualtat i la Solidaritat
(JIS) • La Saboga • Masia Museu Serra • Mossos d’Esquadra •
NUSOS. Activitats Científiques i Culturals, SCCL • Obra Social “la
Caixa” • Òmnium Cultural • Plàudite Teatre • Programa Anem al
Teatre • Promoció del Transport Públic • Sessions Musicals, SL
• Secció de Serveis Educatius (central) • Serveis Educatius: CRP,
EAP i LIC • TPK Arts Plàstiques • Tramvia de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona • Transports Metropolitans de Barcelona (TMB
Educa) • Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
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LA GUIA ON LINE DE PROGRAMES
I RECURSOS DE LA XARXA
EDUCATIVA DE CIUTAT
• Prop de 400 activitats per als centres educatius
• Una eina per al professorat de L’Hospitalet
• Consulta i reseva d’activitats on line

www.l-h.cat/educacio/intro

MAPA WEB / CASTELLANO / BÚSTIA CIUTADANA

PER TEMES
Estic a:

Com ja és habitual, amb el nou curs us presentem la
guia INTRO per al curs 2014-2015, adreçada a educadors, mestres, professors i monitors dels diferents
centres educatius i entitats de la ciutat. En aquesta
guia hi trobareu més de 400 propostes d’activitats que
volen ser un recurs més en la tasca educativa tan important que realitzeu dins d’aquests centres i entitats.
Les propostes responen a un ampli ventall de tipologies: teatrals, artístiques, esportives, de salut, de
valors, d’emocions, de coneixement de l’entorn...,
per tal de facilitar-vos aquella que s’ajusti més a les
necessitats del vostre pla de treball.
Aquesta oferta de recursos és possible gràcies al
compromís de més de 90 entitats, associacions,
institucions, empreses i serveis municipals que
conformem la Xarxa Educativa de Ciutat, des d’on
s’ofereixen activitats i recursos als centres educatius formals i no formals. D’aquesta manera construïm col·lectivament una ciutat més educadora
i contribuïm a desenvolupar el Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC).
Espero que sigui del vostre interès i que hi trobeu les
activitats i les propostes que us ajudin en el desenvolupament de la vostra tasca educativa.
Lluís Esteve Garnés
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones
i regidor d’Educació
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INTRO

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, ajuntament i altres institucions.
Hi ha unes 400 activitats de suport a escoles, instituts, centres d’esplai i entitats que realitzen
tasques educadores adreçades a totes les edats.
Podeu consultar la guia i fer reserves d’activitats al web: www.l-h.cat/educacio/intro
Per accedir-hi, necessiteu una clau d’usuari i una contrasenya que us facilitarà la Regidoria
d’Educació.Telèfon: 93 402 68 47. Correu electrònic: intro.educacio@l-h.cat

CERCADOR D’ACTIVITATS
Prop de 70 associacions, empreses i institucions, i més de 25 serveis municipals ofereixen un
munt d’activitats educatives de tota mena. 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 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
• Transcició 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

