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 LLAÜT
 n 1 bolletí informatiu de l'Escola d'Estiu 

dilluns 4 de juliol de 2011



Informació general de la
31a Escola d’Estiu

de les Terres de l’Ebre

DATES: 4, 5, 6, 7, 8 de juliol del 2011.

LLOCS:  Escola El Temple. C. Adrià d’Utrech, s/n  (Tortosa)
               Escola Consol Ferré.  C. Valentins 20-26  (Amposta)
               Escola Carles III.   Av. de la Constitució, 64   (Sant Carles de la  

Ràpita)

HORARI: 
 Cursos dilluns a dijous de 16h a 20h i divendres de 9h a 13h 
 Conferències i taules rodones de 20h a 21h
 Sortida: 17 h

MATRÍCULA: de l’1 al 28 de juny de 2011
La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet:
http://usuaris.tinet.org/mrpte
o, també des de:
http://www.xtec.cat/formacio

INFORMACIÓ:
MRP. Terres de l’Ebre Tel. 628445802
CRP “Baix Ebre” Tortosa Tel. 977448353
CRP “Montsià” Amposta Tel. 977704420
CRP “Ribera d’Ebre” Móra d’Ebre Tel. 977402860

BLOC DE L’MRPTE:
http://mrpterresebre.blogspot.com
Adreça electrònica: mrp.terresebre@gmail.com

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: A cada seu on s’imparteixen els cursos el 
4 de juliol a les 8’45h., si hi ha vacants.

QUOTA: 15 euros per als socis/sòcies de l’MRP. 
               30 euros per als no socis/sòcies. 
Us podeu fer socis/sòcies des de la pàgina de l’MRP Terres de l’Ebre http://usuaris.tinet.org/mrpte.
La matrícula permet l’assistència als cursos, a les conferències, als espai de trobada, als cursos virtuals... i a 
la realització de les sortides.
La inscripció als cursos virtuals començarà el 31 de maig. Si per algun motiu no poden fer la matrícula a l'EE 
haurien de renunciar a la plaça.
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CERTIFICATS:
• Tindran dret a certificat,  inclòs al Pla de Formació del Departament d’Ensenyament, les persones que 
hagin assistit al 80% del curs. El control el realitzarà el professorat de cada curs.
•  D’acord  amb la  informació  rebuda des  del  Departament  d’Ensenyament  no hi  ha  obligació  d’expedir 
certificats en format paper (llevat dels casos en els quals les persones no puguin ser usuàries de l’XTEC).
• Les persones usuàries podran accedir a la consulta de certificats del registre i, si hom ho vol, a la seva 
impressió a través de la pàgina web de formació del professorat:
http://www.xtec.net/formacio mitjançant  l’identificador  XTEC.  Cada  certificat  porta  imprès  un  codi  de 
verificació i l’adreça web on fer-ne la comprovació.
• El Departament d'Ensenyament considera vàlida la informació visible en el lloc web i per tant, les persones  
participants en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament no els hi caldrà 
presentar aquests mèrits de formació.
• Si una persona no disposa de l’identificador XTEC ni compleix els requisits per donar-se d’alta, l’MRPTE li  
lliurarà el certificat en format paper.

OBSERVACIONS: 
Si un curs no arriba a un mínim d’alumnat s’haurà d’anul·lar, i els inscrits/es podran optar a un altre curs. Els  
cursos tenen places limitades, l’ordre serà la data d’entrada de l’ingrés de la quota d'inscripció al compte 
corrent de MRPTE.
La informació puntual de les places vacants als cursos de l'Escola d'Estiu, així com les novetats i els avisos 
d'última hora es publicaran a la  web del  MRPTE i  al  bloc,  aquests  mitjans seran els  preferents  per  a 
contactar assistents i organització.

LES COSES DEL DIA A DIA
Cada dia a les 20 hores hi haurà conferències, espai de trobada..., acompanyats per algun personatge que  
ens explicarà la seua experiència segons hi figura a la programació.

Cada dia sortirà el "Llaüt", bolletí-diari de l'Escola d'Estiu, en format web, on tothom que vulgui, com sempre, 
hi  podrà  col·laborar.  Totes  les  persones  inscrites  als  cursos,  rebran  diàriament  a  la  bústia  electrònica  
personal comunicada a la fitxa d’inscripció l’exemplar en format pdf.

Cada dia, i a cada moment, podreu aportar suggeriments o dir-nos la vostra sobre coses que veieu que 
podem millorar. Us ho agrairem.

 

CURSOS A TORTOSA
Lloc: Escola El Temple – C. Adrià d’Utrech, s/n

REC1100416 De boca a orella: aproximació a la literatura oral
                         Mònica Sales de la Cruz
                         20h
REC1110416    La relació docent-dicent. Un canvi en la mirada.
                         Maite Fonollosa Vives i Imma Adell Meseguer
                         20h
REC1120416    La PDI a l’aula, estratègies i metodologies per al seu ús
                         Carlos Ferrando Villaroya
                         20h

CURSOS A AMPOSTA
Lloc: Escola Consol Ferré - C. Valentins 20-26 

REC1130416  Coeducació:  Tècniques  de  grup  i  la  seva  aplicació  com  a  instrument  de 
desenvolupament d’habilitat social en l’alumnat                        
Marita Ramírez Roca i M. Josepa Ruiz Morera

                         20h
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RELACIÓ DE CURSOS
CODI, TÍTOL, LLOC REALITZACIÓ, CONTINGUTS, 

OBJECTIUS, OBSERVACIONS, PROFESSORAT

http://www.xtec.net/formacio


REC1140416    English for kids
                         Montse Sabater Bertomeu
                         20h
REC1150416    Recursos TIC a l’aula
                         Lluís Cabello Barcelona i Ricard Escandell Piera
                         20h

CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Lloc: Escola Carles III - Av. de la Constitució, 64

REC1160416    Expressió corporal
                          Ana M. Nieto Rodríguez, Betlem Casanova Domingo i Ana Ramirez Duran
                          20h

CONFERÈNCIES, ESPAI DE TROBADA... 
Activitats obertes a tothom

NOTA: Per les característiques de les activitats no és lliurarà certificat d’assistència.

REC9000416    Taula rodona, debat i comunicació: L’escola després de la 6a hora
Dilluns 4/7/2011 a les 20h
ESC El Temple - C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa)
REC9010416    Conferència: Poesia en acció a l’escola
Dimarts 5/7/2011 a les 20h
ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26  (Amposta) 
REC9020416    Conferència: Escola rural. Nova realitat
Dimecres 6/7/2011 a les 20h
ESC El Temple - C. Adrià d’Utrech, s/n (Tortosa)
REC9030416    Taula rodona, debat i comunicació: La visió de l’EduCAT 1x1 a les Terres de l’Ebre
Dijous 7/7/2011 a les 20h
ESC Consol Ferré - C. Valentins 20-26  (Amposta) 

Visites culturals
REC9040416    Visita a l'Espai de Joc Waldorf  i a la Granja Laye 
Divendres 8/7/2011 a les 17h (Ulldecona)

EDITORIAL
Un any més, el membres del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre organitzem l’Escola d’Estiu amb 
la voluntat  que aquesta esdevingui un espai d’intercanvi  i  d’aprenentatge i  que alhora ens aporti  eines  
indispensables per tal de donar resposta a les necessitats de les nostres escoles.

Any rere any, els/les mestres i els/les professors/es del territori han assistit a les nostres Escoles d’Estiu 
moguts per les seves inquietuds i ganes de trobar nous reptes i de donar un aire fresc a la tasca quotidiana 
que desenvolupen en els centres. Un any més, el membres del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre 
organitzem l’Escola d’Estiu amb la voluntat que aquesta esdevingui un espai d’intercanvi i d’aprenentatge i 
que alhora ens aporti eines indispensables per tal de donar resposta a les necessitats de les nostres 
escoles.

En aquesta 31a edició volem oferir una proposta variada de formació que esperem tinguin tan bona acollida 
com les de les anteriors edicions.  Trobareu diferents cursos relacionats amb temàtiques vigents a l’escola 
com les TIC, l’anglès, l’expressió corporal, el llenguatge, la coeducació i la tasca docent. 

D’altra banda, a més dels cursos de formació, oferim  un espai de reflexió, opinió i debat a través d’una sèrie 
de taules rodones i conferències que es realitzaran al llarg de la setmana i que tractaran temes relacionats 
amb l’educació.
Tot i que aquest ha estat un curs en què la realitat social ha afectat i condicionat la realitat educativa, creiem 
que tots  som capaços de  fer  un  últim  esforç  per  mantenir  l’Escola  d’Estiu  viva,  que  és  ja  una senya 
d’identitat al territori.
Esperem i desitgem que aquesta nova edició sigui molt profitosa i engrescadora i, sobre tot, que ajudi a la 
millora de la qualitat educativa a les nostres terres.

Consol Sagrera Vilaplana  - Presidenta Moviment de Mestres Terres de l’Ebre
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