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  LLAÜT
 n 3 bolletí-informatiu de l'Escola d'Estiu 

dimecres 4 de juliol de 2012



REPORTATGE FOTOGRÀFIC CURSOS 32 ESCOLA D'ESTIU A TORTOSA

EINES I RECURSOS PER A PROFESSORAT 2.0
L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA DES D'UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL
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FONAMENTS DE MILLORA DE DIDÀCTICA DE L'ESCRIURE

REPORTATGE FOTOGRÀFIC CURS ESCOLA D'ESTIU A ST. CARLES DE LA RÀPITA

GESTIÓ DE LES EMOCIONS I FUNCIÓ TUTORIAL
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Presentació a l'Escola d'Estiu Terres de l'Ebre 

Ens plau convidar-vos el dia 4 de juliol a les 13:00 h, al CRP d' Amposta, a la xarrada informativa 
sobre el llibre DE SOL A SOL, de Carme Reverté, ja que té una repercussió directa sobre Amposta 
i la transformació de terres ermes en fèrtils camps d'arròs.
Esta novel·la històrica curta descriu  l'Amposta de fa cent anys, i ha estat guardonada amb l'Accèssit 
del Premi de Narrativa Curta Ciutat d' Amposta. És una eina pràctica per aconseguir que els nostres 
alumnes arribe n a conèixer el nostre passat i comprenguen les nostres raïls, d'una manera didàctica 
i divertida.Se n''ha realitzat una segona edició amb l'assessorament lingüístic de la filòloga Tere 
Izquierdo Salom, valorant la llengua del nostre territori.
Amb la participació de Tomàs Camacho Molina, membre de la Junta de l'MRP Terres de l' Ebre; i 
de José Antonio José Nos, Regidor d' Ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta. 

EDITORIAL

L’Escola  d’Estiu  és  una  de  les  activitats  més  emblemàtiques  dels  Moviments, 
podem afirmar que està en el nostre ADN, acull i projecta la renovació pedagògica i  
la innovació educativa duta a terme durant el curs al MRP. Permet la trobada, el 
diàleg, la conversa entre professorat i  amb les persones formadores que genera 
consciència, intercanvi de pensament i experiència, aprenentatge, il·lusió davant els 
reptes actuals de l’educació. 
La cruesa de la crisi  econòmica ens porta a viure amb preocupació el que està 
passant i, la necessitat de cercar un horitzó que generi una ruta de prosperitat per 
al futur. Estem convençudes i convençuts que aquest canvi de paradigma social,  
econòmic i educatiu s’ha de construir pensant en totes les persones, en els seus 
drets  bàsics  i  en  el  seu  benestar  personal  i  social.  Aquesta  idea  de  drets 
fonamentals ens porta a afirmar amb vehemència que l’educació és un dels pilars 
bàsics per a una ciutadania culta, democràtica, solidària i compromesa. 
La situació  no és gens fàcil,  per  això,  volem destacar  i  agrair  sobretot  la  feina 
entusiasta  i  sovint  gens  sorollosa  de  les  comissions  organitzadores,  porten  un 
temps treballant voluntàriament en situacions complexes, d’elles és el mèrit que 
cada principi de juliol obri l’Escola d’Estiu. També agrair el professorat que la fa 
possible, per l’actitud sempre positiva i generosa de compartir el millor que ha fet i 
sap.  Raül Manzano Tovar, president FMRP de Catalunya
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