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

dilluns 2 de juliol de 2012



DATES: 2, 3, 4, 5, 6 de juliol del 2012.

LLOCS: Escola El Temple. C. Adrià d’Utrecht, s/n . Tortosa
              Escola Carles III. Av. de la Constitució, 64 . Sant Carles de la Ràpita

HORARI:
•  Cursos dilluns a divendres de 09h a 13h
•  Conferències i taules rodones de 13h a 14h
•  Sortida: 18h

MATRÍCULA: de l’1 al 25 de juny de 2012
La inscripció es formalitzarà des de la pàgina d’Internet: http://usuaris.tinet.org/mrpte
o, també des de: http://www.xtec.cat/formacio

PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ
La inscripció a les activitats de formació es fa per via telemàtica accedint a l’activitat que se sol·licita i omplint les 
dades del formulari que apareix a la pantalla. El signe →?? indica inscripcióoberta.
Si quan s’introdueixen les dades, l’aplicació no identifica la persona, aquesta s’haurà de donar d’alta; això vol dir 
que primer s’han de completar obligatòriament els camps Nom, Cognom1,
Cognom2 i codi del centre on treballa i després, ja es pot fer la sol·licitud.
En cas que desconegueu el codi del centre on treballeu, o si no treballeu, podeu utilitzar el codi genèric següent, 
creat a l’efecte: NA110416.
* Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota al compte corrent de l’MRP Terres del’Ebre:

LA CAIXA. Número de compte: 2100 0019 4702 0051 7469

IMPORTANT! Fent constar, sempre, al resguard, el NOM I COGNOMS de la persona que es matricula i el 
CURS al qual es matricula.
Si no es compleix aquest requisit l’organització no podrà garantir la correcta adscripció al curs.

* Aquest resguard és el document de matrícula, cal portar-lo el primer dia de l’escola d’estiu. Un
resguard per persona inscrita.
* L’adjudicació als cursos s’assignarà en rigorós ordre de data d’ingrés a caixa. El control dels
pagaments es farà directament amb l’entitat bancària.A partir del 28 de juny podeu consultar per Internet si el curs 
sol·licitat ha estat assignat.

• 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 2 de juliol a les 8’45h., si hi ha 
vacants.
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Informació general de la
32a Escola d’Estiu
  de les Terres de l’Ebre

http://www.xtec.cat/formacio
mailto:mrp.terresebre@gmail.com


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 l’1 de juny. Si per algun motiu no poden fer la matrícula a l'EE haurien 
de renunciar a la plaça.

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 13 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’Utrecht, s/n

REC2200416 Fonaments de millora de didàctica de l’escriure
Enric Queralt Catà

20h
REC2210416 L'educació artística des d'un currículum competencial

Josepa Garcia Castells
20h

REC2220416 Eines i recursos per a professorat 2.0
Carlos Ferrando Villaroya i Artur Tallada Cervera

20h
CURS A SANT CARLES DE LA RÀPITA
Lloc: Escola Carles III - Av. de la Constitució, 64

REC2230416 Gestió de les emocions i funció tutorial
Marita Ramírez Roca i M. Josepa Ruiz Morera

20h
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RELACIÓ CURSOS i ACTIVITATS  
CODI, TÍTOL, PROFESSORAT, HORES, LLOC DE REALITZACIÓ



CONFERÈNCIES, ESPAI DE TROBADA...
Activitats obertes a tothom  NOTA: Per les característiques de les activitats no és lliurarà certificat d’assistència.

REC9100416 Conferència: La nova situació educativa, perspectives de futur
Dilluns 2/7/2012 a les 13h

ESC El Temple - C. Adrià d’Utrecht, s/n Tortosa
REC9110416 Taula rodona, debat i comunicació: L’escola d’estiu ara i sempre

Dimarts 3/7/2012 a les 13h
ESC El Temple - C. Adrià d’Utrecht, s/n Tortosa

REC9120416 Taula rodona, debat i comunicació: Xarxes socials i educació
Dimecres 4/7/2012 a les 13h

ESC El Temple - C. Adrià d’Utrecht, s/n Tortosa
REC9130416 Conferència: El futur de les ZER

Dijous 5/7/2012 a les 13h
ESC El Temple - C. Adrià d’Utrecht, s/n Tortosa

VISITES CULTURALS
REC9140416 La Tortosa Renaixentista

Dijous 5/7/2012 a les 18h
Sortida ESC El Temple - C. Adrià d’Utrecht, s/n Tortosa

EDITORIAL

Una edició més, apropem la nostra oferta formativa a tot el professorat interessat i, encarem 
l’escola d’estiu amb la mateixa il·lusió i motivació compartida amb tots vosaltres des de fa 32 
anys
Durant aquests anys hem treballat per la formació buscant solucions innovadores per ajudar al 
professorat a afrontar els nous reptes que es van obrint en el nostre sistema educatiu.
A l’escola d’estiu també ens ha arribat l’efecte de la crisi econòmica i aquest any hem hagut 
de planificar menys cursos. Tanmateix, continuem apostant per una formació de qualitat 
escollint amb cura les temàtiques, els formadors i les formadores.
Malgrat els temps difícils que estem vivint, el professionals de l’ensenyament, estimem la 
nostra professió, continuem tenint inquietud per la nostra feina i no hem perdut mai les ganes 
de formar-nos.
Molts de nosaltres hem anat creixent professionalment i personalment amb les escoles 
d’estiu. En aquests espais de formació hem aprés nous coneixements, noves metodologies. 
També hem gaudit de la trobada amb companys i  companyes d’altres centres amb els que 
hem intercanviat experiències, iniciatives i projectes.
Per aquests motius creiem que es necessari continuar amb les escoles d’estiu que sempre 
han tingut un pes important en el conjunt d’activitats formatives del nostre país.
Nosaltres també diem escola d’estiu, “ara i sempre”.
Bona escola d’estiu!

Consol Sagrera Vilaplana
Presidenta Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre per a la Renovació Pedagògica
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