L'Hospitalet no deixa ningú enrere
Aquest és el desafiament que es vol destacar en aquest aniversari de la Ciutat Educadora que som i ens sentim. El lema, evoca un dels principis
fonamentals de la vida i dels drets de totes les persones: garantir l'equitat i la inclusió.
El repte és fer-ho plegats, treballant colze a colze, al llarg i a l'ample de la ciutat i de la mà de tots els que (con)vivim a L'Hospitalet:
administració, institucions diverses, entitats, equipaments, veïnes i veïns...
Als volts del 30 de novembre, Dia Internacional de la Ciutat Educadora, diferents actes recordaran i se sumaran a la celebració de la ciutat
inclusiva i equitativa a la que aspirem
Àmbit
Coeducació
inclusiu

Activitat
i

Data

llenguatge Xerrada "L'ús inclusiu de la 25/11/2021
llengua". A càrrec del CNL de
L'Hospitalet
Acompanyament educatiu a Taller "Créixer en Família de 29/11/2021
les famílies
forma saludable i positiva". Sessió
de cloenda del taller amb famílies
amb nois i noies de 12 a 16 anys.
dinamitza Barcelona Espai de
Supervisió (BES)

Hora
inici

Espai

Organització

17:30 Can Riera

Xarxa de Criança i Educació 0-6.
comissió del Districte III

19:00 Escola
Joaquim
Ruyra

PAEF (Programa d'Acompanyament
Educatiu a les Famílies) en
col·laboració amb l'Escola de Vida Les
Planes-Blocs Florida i el Pla Integral
de Regeneració Urbana Les PlanesBlocs la Florida

Àmbit
Acompanyament
criança

Activitat
a

la Presentació de la publicació del 1r
Principi de la criança positiva
“Demostrar afecte, siguis com
siguis t’estimo”
Acompanyament educatiu a Sessió "Detecció, prevenció i
les famílies
diferències entre assetjament i
altres conflictes". Dinamitza
Tésera. Mediació
Igualtat, equitat i qualitat Reunió
de
la
Comissió
educativa
Representativa institucional per a
signar l'acord del pla d'acció pe al
Pla Educatiu d'Entorn del curs
2021-2022
Educació per la salut i Amb motiu del Dia Mundial de la
convivència
Sida, es representa l’obra de
teatre “Que sí, vida!”
Igualtat, equitat i qualitat a Presentació a docents i tècnics
l'educació
municipals del mapa interactiu de
recursos educatius per a famílies,
infants i joves
Art i cultura als Barris
Inauguració del nou mural als
Blocs de La Florida amenitzat amb
una actuació de l'EMMCA

Data

Hora
inici

Espai

Organització

30/11/2021

17:30 Torre
Barrina

Xarxa de Criança i Educació 0-6

30/11/2021

18:30 Institut
Santa
Eulàlia

01/12/2021

12:30 Tecla Sala

PAEF (Programa d'Acompanyament
Educatiu a les Famílies) en
col·laboració amb l'Escola de Famílies
de l'AFA de l'institut Santa Eulàlia
Departament d'Educació de la
Generalitat
de
Catatunya
i
Ajuntament de L'Hospitalet

01/12/2021

9:30 Auditori
Barradas

Salut Comunitària

02/12/2021

9:30 Sessió
telemàtica

Departament d'Educació de
Generalitat
de
Catatunya
Ajuntament de L'Hospitalet

02/12/2021

la
i

17:30 Plaça de la Pla de Regeneració Urbana Les
Florida
Planes-Blocs la Florida. Col·labora
EMMCA

Àmbit

Activitat

Data

Acompanyament educatiu a Sessió de treball "Enfortir les 02/12/2021
les famílies
convivències amb les pràctiques
restauratives" Treball amb les
AFA/AMPA de la Xarxa de Centres
de Pràctiques Restauratives.
dinamitza Tésera. Mediació
Escoles sostenibles
Sessió de treball de la Xarxa 02/12/2021
d'Escoles
Sostenibles
de
L'Hospitalet

Hora
inici

Espai

Organització

18:00 Sessió
telemàtica

PAEF (Programa d'Acompanyament
Educatiu a les Famílies).

17:30 Sessió
telemàtica

Secció de Medi Ambient de l'àrea de
Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat (EPHUS)

