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Horari dels cursos i activitats a l’Escola d’Estiu

26A ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE
HORARI DILLUNS, 3

DE JULIOL
DIMARTS, 4 DE

JULIOL
DIMECRES, 5 DE

JULIOL
DIJOUS, 6 DE

JULIOL
DIVENDRES, 7 DE

JULIOL
9 A 13 h. Intel·ligència emocional i resolució de conflictes

Introducció al programari lliure
Danses i jotes de les Terres de l’Ebre

Quaderns virtuals
Fem vídeo amb ordinador

Relacions interpersonals en l’àmbit educatiu
Comunitats d’aprenentatge

Pedagogia de l’expressió i la dramatització
A partir de
les 13 h.
Vermut
amb…

Pacte
Nacional
per
l’Educació.
El per què de
l’acord

Llibres ebrencs Nuc 2005.
Per una nova
cultura de l’aigua

El nostre compromís
amb l’educació

La cultura del vi.
La DO Terra Alta

16 a 18 h. Quaderns virtuals
Fem vídeo amb ordinador

Relacions interpersonals en l’àmbit educatiu
Comunitats d’aprenentatge

Pedagogia de l’expressió i la dramatització

Els vermuts es faran a Campus Terres de l’Ebre de la URV .
Ensenyament de Ciències Empresarials i Turisme . -Tortosa
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Els cursos del programa de la 26ena Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, són
força innovadors i han estat escollits per la demanda que ens han fer arribar
diversos col·lectius, i també des d’instàncies dels Centres de Recursos
Pedagògics que han detectat una necessitat de tractar a l’escola d’estiu  cursos
singulars i temàtiques que estan molt d’actualitat. Així a Tortosa, s’impartiran :
Relacions  interpersonales en l’àmbit educatiu, Comunitats d’aprenentatge,
Danses i jotes de les Terres de l’Ebre i Fem video amb l’ordinador.  A Amposta:
Introducció al programari lliure, Intel·ligència emocional i resolució de conflictes. A
Sant Carles de la Ràpita: Pedagogia de l’expressió i la dramatització, i a Flix:
Quaderns Virtuals. En total seran 210 hores de formació, amb una càrrega per
curs de 20 o 30 hores, impartides pel professorat més expert, en aquest temes, de
dins i fóra de les nostres terres.

La informació puntual del dia a dia a l'Escola d'Estiu es publicarà a la nostra web,
apartat Escola d’Estiu,  bolletí “Llaüt”, aquest bolletí que abans era en format
paper, enguany totes les persones assistents el trobaran a Internet. Tothom qui
vulga, com sempre, hi podrà col·laborar enviant de manera telemàtica els escrits
que després podran ser consultats per tothom.

Tindrem l’estona de migdia dedicada a tractar els darrers temes que s’han succeït
en l’àmbit educatiu i social. Al voltant d’un vermut, successivament s’ha preparat
cinc xerrades-conferències-taules rodones per als cins primers dies de juliol, es
dedicaran correlativament a parlar del recent Pacte Nacional per l’Educació, de
l’actualitat dels llibres ebrencs, amb l’aplicació didàctica a les nostres aules, la
Nova Cultura de l’Aigua, en la recent expressió plàstica del NUC’2005, es
presentarà el llibre de la FMRP, publicat al mes de gener: “El nostre compromís
amb el canvi educatiu”, i finalitzarem d’una manera molt especial, aprenent la
cultura de la vinya i el vi, i en concret els vins de la DO Terra Alta, grans
desconeguts.


