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CURSOS A TORTOSA 
Lloc: Campus Terres de l’Ebre - Universitat Rovira i Virgili 

Edifici Nou Betània - Camí de Betània, 5 Tortosa 
 

8008220416  Interculturalitat i Mediació en el treb all socioeducatiu 
Kira A. Bermudez 
20h 

8008230416 Tècniques de ioga i meditació i la seua aplicació a la vida escolar 
Juan Manuel Vera Selma 
20h 

8008240416 La veu, eina de treball ... 
M. Cinta Jardí Baiges 
20h 

8008250416 Eines TIC per treballar a l’aula 
Lluis Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera 
20h 

 

CURSOS A AMPOSTA 
Lloc: IES Ramón Berenguer IV. Av. Músic J. Sunyer, 1-37  Amposta 

 
8008200416 Coeducació: Tècniques de grup i la seua aplicació com a instrument de    
                   desenvolupament d’habilitat soci al en noies i nenes 

M. Josepa Ruiz Morera i Marita Ramírez Roca 
20h 

8008210416 Introducció a la Linkat2 i programari ll iure 

Joan Domènech González 

20h 

CURS A MÓRA D’EBRE 
Lloc: IES Julio Antonio. Av. Comarques Catalanes, 103 Móra d’Ebre 

 
800110416 Afrontació de situacions de conflicte pro fessor-alumne a l’aula 

Joan Teixidó Saballs 
15h 

 
CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA 

Lloc: CEIP Carles III. Av. de la Constitució, 64. Sant Carles de la Ràpita 
 

8008260416  Olla barrejada qui no entra... para! 
M. Pilar Calvet Civit  i Lluïsa Morelló Elies 
20h 
 
 
 

 

RELACIÓ DE CURSOS 28 EE 
CODI, TÍTOL, LLOC REALITZACIÓ, PROFESSORAT, 
HORES 
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Conferències, espai de trobada... 
A les 13h al Campus Terres de l’Ebre-URV 
Edifici Nou Betània, Camí de Betània, 5 Tortosa       NOTA: Per les característiques de 
                                                                                                  l’activitat no és lliurarà  
                                                                                                  certificat d’assistència. 
Activitat oberta a tothom 
Dilluns, 30 de juny 
8008400416 Immersió rural en anglès 
Equip MRPTE  
 
Dimarts, 1 de juliol 
8008410416 La nova llei d'educació i el nous curríc ulums 
Equip MRPTE 
 
Dimecres, 2 de juliol 
8008420416 Presentació de materials didàctics sobre  les Terres de l’Ebre 
Equip MRPTE 
 
Dijous, 3 de juliol 
8008430416 Trobada de biblioteques escolars 
Equip MRPTE 
 
Divendres, 4 de juliol 
8008440416 Teatre escolar 
Equip MRPTE 
 
 
Visita cultural  
8008450416 “Coneixem el territori: Les Coves de Ben ifallet” 
Activitat lúdica per conèixer les coves de Benifallet: fenòmens càrstics... 
 

 

 Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa 
 

Àmbit Virtual de les Escoles d'estiu 2008 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
 
Del 30 de juny al 11 de juliol del 2008 
 
L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les diferents escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades 
per la FMRPC. A través d’aquest espai les escoles poden intercanviar informació sobre les activitats que 
organitzen, participant així d’una realitat més àmplia però mantenint el seu caràcter i la seva singularitat. 
 
L’Àmbit Virtual ens permet prendre part en l'Escola d'Estiu des de casa, només cal tindre accés a un 
ordinador connectat a Internet. A través de l’Àmbit Virtual podem visionar en directe (o en diferit) les 
videoconferències anunciades en el calendari de les Escoles d’Estiu, intervindre en el Fòrum General, o bé 
participar en els cursos virtuals. Els materials dels cursos estan disponibles a la xarxa Internet i la relació 
professor/alumne i entre alumnes es fa per missatgeria, fòrums, xats, blogs... Per participar en els cursos cal 
estar matriculat a una Escola d’Estiu i, a més a més, inscriure's als cursos virtuals. 
 
Trobareu més informació a http://acte.pangea.org/ 
 
Cas d’inscripció a un curs virtual caldrà pagar un suplement de 3 euros al moment de formalitzar la matrícula 
a l’EE. 
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Enguany l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, continua amb el format de fa ja , 
quatre anys, una escola descentralitzada per tot el territori. El format és acceptat i 
demanat. Així portem el nostre segell a llocs on mai havien tingut formació des de 
l’MRP Terres de l’Ebre. 
 
A Tortosa, continuem al Campus Terres de l’Ebre de la URV, serà per tercera vegada 
consecutiva que les instal·lacions de l’edifici Betània ens hostatjarà. 
 
A Amposta, a l’IES Ramon Berenguer IV, el mateix institut que les darreres tres 
edicions. El curs de Sant Carles de la Ràpita s’impartirà al CEIP Carles III, on també 
hem estat les anteriors tres edicions. I per primer cop, estarem a Móra d’Ebre, a l’IES 
Julio Antonio.  Agraïm als equips directius d’aquests centres docents, totes les facilitats 
que hem rebut i la disponibilitat que han mostrat, una vegada més, per a l’Escola 
d’Estiu. 
 
Tots els cursos han assolit la màxima matriculació i superarem la xifra de 200 persones 
que assistiran als cursos reconeguts pel Departament d’Educació. Tot un èxit de 
participació. Desitgem que també ho sigui la formació i l’estada a les quatre seus. 
 
Volem donar constància de la nostra més cordial consideració a totes les entitats que 
col·laboren, any rera any, en l’Escola d’Estiu. Us donem la benvinguda i us encoratgem 
a debatre i participar en la nostra Escola d’Estiu en totes les activitats. 


