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Llaüt 
Bolletí informatiu n 5 . dimecres 7 de juliol de 20 10 
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ESTADÍSTICA CURSOS DE L’ESCOLA D’ESTIU 2010 AMB DRET A CERTIFICAT 
 
         

CODI  CURS 30 ESCOLA D'ESTIU  ESTADÍSTICA PER CURSOS  
8003110416  La tutoria. Eina de prevenció i canvi 15 17 9 8 9 

              
8003200416  Salut i benestar. Equilibri emocional  15 35 25 15 24 

              
8003210416  Aplicacions didàctiques de la pissarra digital  15 34 29 14 29 

              
8003220416  Treball per projectes 15 36 27 19 27 

              
8003230416  Risoteràpia 15 40 33 22 33 

              
8003240416  ICT resources to teach English 15 23 19 16 17 

              
8003250416  Eines web 2.0 15 25 17 13 17 

              
8003260416  Experiències d'un taller d'art infantil  15 35 32 17 32 
              

  TOTAL 120 245 191 124 188 
    places  inscrits  assistents  centres  certificats  

 
 

VALORACIÓ DE LA 30 ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE - 2010  
 
1.- La meva assistència ha estat determinada per: 
 

 
 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Satisfacció respectes els objectius o 
expectatives 
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2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Satisfacció per la metodologia 
emprada 

 
 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Grau de qualitat dels apunts o 
materials 

 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Grau d’interès que l’activitat ha 
despertat 

 
 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Grau d’aplicabilitat a la pràctica 
docent 
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2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Grau de participació dels assistents 

 
 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: - Satisfacció per l’organització i 
disponibilitat d’espais.. 

 
3.- Valoració global de l’actuació del formador/a - Valoració global de l’actuació del formador/a 

 
 
4.- Valoració global de l’activitat - Valoració global de l’activitat 
 

 
 

 
RESPOSTES ENVIADES TELEMÀTICAMENT DES DEL NOSTRE BLOC* (FINS LES 0 
HORES D’AVUI) – SI NO HEU RESPOST PODEU ENVIAR LA VALORACIÓ FINS EL 

DIA 12 A LES 12 DE LA NIT  
 * http://mrpterresebre.blogspot.com/  
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IARI DE GIRONA. 07.07.10 
 

USTEC·STES VOL EXPLICACIONS DEL CONSELLER PER LA RE TALLADA DE 
PROFESSORAT EL CURS VINENT 
 
Ustec·STEs reclama al conseller d'Educació, Ernest Margall, que doni explicacions públiques sobre la 
contractació de docents per al curs vinent. La setmana passada, Educació va anunciar la incorporació de 616 
professors nous i la reorganització de 909 que ja estan en plantilla; però, després d'estudiar les dades, a 
Ustec·STEs no li surten els números i afirma que la quantitat de docents nous no s'ajusta al creixement de grups 
d'alumnes. Segons Educació, els 1.525 professionals que sumen els de nova contractació i els que ja treballen 
per al Departament seran suficients per a l'augment d'alumnat. 
 
El sindicat acusa la Conselleria de cobrir aquest increment eliminant les substitucions per a les reduccions 
horàries dels majors de 55 anys, reduint les hores lectives de coordinació a secundària i les aules d'acollida, 
reorganitzant les zones d'escolarització rural o dels Serveis educatius, entre d'altres retallades que consideren "un 
atac sense precedents a la qualitat de l'ensenyament públic". 

 
 

 
 

 
 
IMATGE DEL CURS “EXPERIÈNCIES D’UN TALLER D’ART INFANTIL” IMPARTIT 

A L’ESCOLA CARLES III DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 
LES IMATGES DELS ALTRES CURSOS LES TROBAREU AL WEB I AL BLOC 

 

 
 
 
 

 
Amb el patrocini de la 

 

RECULL DE PREMSA –EDUCACIÓ- DIMECRES 7 DE JULIOL DE 2010 
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Editorial * Bolletí Llaüt de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 

 

  
Una any més, i en portem 30, arribem a la fi de l’Escola d’Estiu. La 
primera notícia que cal resaltar és el desenvolupament amb plena 
normalitat de les activitats i cursos programats. 
Com és habitual el darrer número de “Llaüt”, presentem les xifres 
finals amb total transparència i enguany incloem les primeres 
valoracions rebudes de les persones assistents, des del qüestionari 
online al nostre bloc. La xifra de respostes, fins avui, s’aproxima al  
80 %. Us donem les gràcies perquè les valoracions han estat força 
positives. 
Quan a l’estadística final, el grau d’eficàcia mesurada pel nombre de 
certificacions obtingudes respecte al nombre final de persones 
assistents als cursos amb control de signatura, és excel·lent.  
Només 3 persones no han assolit la certificació, degut a l’absència en 
algunes sessions.  
La participació de 191 persones, als cursos, la valorem molt 
positivament. L’agraïment de tota l’organització als directors/es dels 
centres escolars on s’ha impartit l’Escola d’Estiu perquè han fet 
possible que l’estada fos agradable i amb bones condicions.  
Us desitgem un bon estiu. 

 
 

 

 
    

 

 
 
Hi col·labora 
 

 
 

 


