PROGRAMA D’EDUCACIÓ D’ESCOLES BRESSOL
ELS MÉS PETITS VISITEN LA PANERA!
Del 6 al 23 d’abril de 2010
Visites familiars
20 i 21 de març de 2010
10 i 11 d’abril de 2010

Escola Bressol Municipal Vailet curs 2007-08

Des del 6 al 23 d’abril el Centre d’Art la Panera acull el programa educatiu Els més
petits visiten la Panera! Com ja s’ha anat realitzant des del 2004, els nens i nenes
de les escoles bressol visiten un cop l’any el Centre d’Art la Panera. Aquest projecte,
anomenat Els més petits visiten la Panera!, és fruit de la col·laboració entre les
mestres de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Lleida i el Servei
Educatiu de la Panera, que treballen conjuntament els continguts i activitats adaptats
a nens d’1 a 3 anys, a partir de l’exposició de les exposicions Territori Lleida i Veu
entre línies. El projecte culminarà al setembre amb la mostra dels treballs i
documentació a partir de les visites i del treball a l’aula de l’exposició.

Tal i com vam fer en l’edició passada d’aquest programa, els pares i familiars dels
nens i nenes de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Lleida, tenen dues
visites familiars a l’exposició exclusivament adreçats a ells, els dies 20 i 21 de
març i 10 i 11 d’abril a les 12h i a les 18h, per gaudir de l’exposició en família i
amb els més petits!.
Enguany, com a novetat, en el marc del Programa Els més petits visiten la Panera! el
passat dimecres 3 de març, va tenir lloc la 1a Jornada d’assessorament per als
professors de les Escoles Bressol de la Ciutat de Lleida, gràcies a la col·laboració de
la Direcció de Serveis Generals, el Servei d’Organització i Control de Gestió, el Negociat
de Formació de l’Ajuntament de Lleida i el Centre d’Art la Panera.
Aquesta jornada d’assessorament a càrrec de Javier Abad, professor d’Educació
Artística al Centre Universitari La Salle (Universitat Autònoma de Madrid), es va
organitzar amb l’objectiu d’elaborar un proposta educativa per a les llars d’infants de
la ciutat de Lleida.

Moments de la jornada d’assessorament al Centre d’Art la Panera.

