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L’edició de la nostra escola d’estiu consolida la decisió que es va prendre l’any
anterior, és a dir fem una escola d’estiu descentralitzada, simultània i innovadora.
Tornem a les mateixes localitats on es va desenvolupar l’edició del vint-i-cinquè
aniversari: Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Flix i Tortosa, on tenim la seu
administrativa.

La nostra idea d’arrelar al territori, on sempre hem estat presents, s’afegeix a la
voluntad de col·laboració amb altres entitats que també tenen com objectiu la
formació permanent del professorat. Enguany la nostra Escola d’Estiu ja està al
Campus de les Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.

La cojuntura educativa, social i política dels darrers mesos ens ha portat a fer
aportacions, i de manera conjunta amb la FMRP a posicionar-nos públicament
sobre les reformes educatives que s’han plantejat a l’Estat i a Catalunya. Això ens
ha permès reafirmar i aplicar el concepte d’educació, en el sentit ampli com a
responsablilitat compartida per molts agents.Cal una reflexió aprofundida i seriosa
en el marc de l’escola d’estiu dels reptes i novetats sorgides en aquest curs 2005-
2006,  que el qualifiquem d’històric i no tenim cap dubte, no és una trivialitat.
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Llibres ebrencs

Aquesta organització aporta uns elements molt interessants a la cultura del nostre
territori: una pàgina web que informa de les novetats literàries: llibres, xarrades,
exposicions, taules redones,...
Convoca un concurs literari per via telemàtica per a diferents edats, forma part de
l’organització de la Fira del llibre i l’autor ebrenc de Móra d’Ebre.
Més informació: www.llibresebrencs.org.

INFORMACIÓ MATRÍCULES
26a ESCOLA D'ESTIU DE LES TERRES DE L'EBRE

El curs de La Ràpita: 8006340416 Pedagogia de l'expressió i la dramatització, i el d'Amposta: 8006200416
Intel·ligència emocional i resolució de conflictes. En data 15 de juny, ja estan complerts.

Les persones inscrites que hagin efectuat el pagament, immediatament després d'efectuar la inscripció al
GTAF, se'ls adjudicarà el curs. Si no s'adjudica un d'aquests cursos a una persona que hagi fet la inscripció
telemàtica, hauran d'optar per un altre que tingui vacants.

El cursos de Tortosa amb els codis: 8006320416 (Relacions interpersonals en l'àmbit educatiu) i
8006220416 (Danses i jotes de les Terres de l'Ebre), amb data 20 de juny ja estan complerts. Igualment si
no s'adjudica un d'aquests cursos a una persona que hagi fet la inscripció telemàtica, hauran d'optar per un
altre que tingui vacants.

El termini de matrícula per als cursos de l'escola d'estiu ha finalitzat. A partir del dia 1 de juliol, al GTAF es
podrà consultar l'assignació dels cursos de l'escola d'estiu. Recordem que es obligatori formalitzar el
pagament de la quota.

D'altra banda el dia 3 només hi haurà matrícula extraordinària als cursos que van estar oberts fins el dia de
finalització de la matrícula, i sempre amb les disposicions que hagi el mateix dia.

El dia 3 de les juliol a les 9 del matí comencen les classes a les quatre localitats, tots els cursos de la 26a
Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre.

El Moviment de Mestres, agraeix a tothom l'interès per la nostra escola d'estiu, alhora que el convida a seguir
en contacte amb la Junta Coordinadora i l'Escola d'Estiu, mitjançant el web, el correu electrònic o el número
telefònic del mòbil que està a la vostra disposició.

Avís  inser tat al por tal de la nos tra web.
http.//usuar is .tinet.org/mrpte


