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CONFERÈNCIES, ESPAI DE TROBADA... 
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ÀMBIT VIRTUAL DE LES ESCOLES D'ESTIU  
• Durant els darrers anys (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,  2006, 2006, 2007, 2008, 2009) 

l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa àmbit de la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de Catalunya ha vingut organitzant per encàrrec de la FMRPC i amb la 
col·laboració de tots el moviments, un àmbit virtual conjunt per a totes .les Escoles d’Estiu de 

moviments. Els tres eixos de l'Àmbit Virtual de l’Escola d’Estiu son: els cursos virtuals, el fòrum i 
les videoconferències 

• Els cursos virtuals els poden seguir els alumnes matriculats a qualsevol de les Escoles d’Estiu dels 
Moviments de Renovació Pedagògica: 
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Editorial * Bolletí Llaüt de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 

 

  
Enguany la nostra Escola d’Estiu compleix 30 anys. Hem fet moltes 
celebracions al llarg del recorregut d’Escola d’Estiu organitzada per l’MRP de 
les TE, els 20 anys, els 25 anys i ara amb la xifra d’aquesta maduresa 
consolidada ha de permetre noves reflexions i eixamplar els horitzons. 
Tenim uns reptes prou importants i uns canvis anunciats, que cal preparar 
amb temps. Perquè el treball dels docents, en aquest món educatiu tan 
canviant, sigui de qualitat, és imprescindible continuar amb la formació. 
Trobar un espai de trobada per formar-se, quan l’alumnat ja ha iniciat les 
seues vacances, és el que us intenta oferir la nostra 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.  
Us donem la més cordial benvinguda a tothom, participant a la nostra Escola 
d’Estiu des del vostre lloc, sigui com alumne/a, com professor/a o com 
organitzador/a, allà on impartim els cursos, les conferències o les activitats 
lúdiques.  Celebrem la incorporació de gent nova. Voldríem també que 
l’assistència a l’Escola d’Estiu tingués l’objectiu de conèixer una mica més 
l’MRPTE. Us desitgem que tingueu una bona formació, una bona estada 
i que us sigui de profit. 
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