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  LLAÜT
 n 5 bolletí-informatiu de l'Escola d'Estiu 

divendres 6 de juliol de 2012



REC2200416 Fonaments de millora de didàctica de l’escriure

      ASSISTENTS 29    CERTIFICATS 28

REC2210416 L'educació artística des d'un currículum competencial

     ASSISTENTS 29     CERTIFICATS 28

REC2220416 Eines i recursos per a professorat 2.0

     ASSISTENTS 20     CERTIFICATS 19

REC2230416 Gestió de les emocions i funció tutorial

    ASSISTENTS 29     CERTIFICATS 25

TOTAL 107 ASSISTENTS DELS QUALS 100 HAN OBTINGUT LA CERTIFICACIÓ
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32a Escola d’Estiu
  de les Terres de l’Ebre

estadística dels cursos
amb dret a certificació



A Catalunya hi ha una llarga tradició de formació a l'estiu, que encara continua ben viva 
com podeu comprovar: 

• 32a Escola d'Estiu de l'Anoia  
• 43a Escola d'Estiu Jaume Miret, de Lleida  
• 33a Escola d'Estiu del Maresme  
• 26a Escola d'Estiu de la Noguera  
• 34a Escola d'Estiu del Penedès  
• 22a Escola d'Estiu del Priorat  
• 31a Escola d'Estiu del Ripollès
• 47a Escola d'Estiu de Rosa Sensat  
• 19a Escola d'Estiu de la Terra Alta  
• 32a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre  
• 29a Escola d'Estiu de l'Urgell-Segarra  
• 33a Escola d'Estiu del Vallès Occidental  
• 31a Escola d’Estiu del Vallès Oriental  
• 8a Escola d'Estiu de l'Educació de Persones Adultes  
• 6a Escola d'Estiu de la Zona Nord de 9 Barris
• Escola d'Estiu del Bages                        Altres associacions també organitzen Escoles d'Estiu

• La comunitat catalana de WebQuest  
• iEARN Pangea  
• Espiral  
• Escola d'Estiu de Mallorca  

3 llaut12_05

http://gmanoia.blogspot.com/
http://www.escoladestiumallorca.org/
http://ciberespiral.org/
http://www.iearn.cat/
http://webquest.xtec.cat/
http://escolaestiu.net/
http://aadults.pangea.org/
http://www.casaldelmestre.org/
http://amgali.pangea.org/
http://geus.pangea.org/
http://usuaris.tinet.org/mrpte/
http://cmestresta.webnode.es/
http://www.rosasensat.org/
http://gmpriorat.blogspot.com/
http://gmbpened.pangea.org/index_1.htm
http://phobos.xtec.cat/se-noguera/
http://www.memcat.org/escolaestiu/
http://mielleida.cat/


IMATGE PRESENTACIÓ LLIBRE DE SOL A SOL

Tomàs Camacho Molina i l'autora del llibre De Sol a Sol, M. Carme Revertè Simó,
a l'acte de presentació del llibre, al CRP d'Amposta, el 4 de juliol de 2012

EDITORIAL
Una any més, i en portem 32, arribem a la fi de l’Escola d’Estiu.  La primera notícia  
que cal ressaltar és el desenvolupament amb plena normalitat de les activitats i 
cursos programats.
Quant 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.   Set  persones no han assolit  la  certificació,  degut a 
l’absència en algunes sessions.
L'exemplar núm. 31 de la nostra revista  RECAPTE,  està a la impremta. Enguany 
només es farà la distribució, a les persones associades, en format pdf, tot i que es 
pot demanar la seua impressió abonant el cost.
Us donem les gràcies per la vostra assistència i confiança.
Que tingueu un bon estiu!
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