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EDITORIAL

El  quint,  i  últim  dia  de  l'Escola  d'Estiu,  esperem  que  les  expectatives 
generades per la vostra participació s'hagen acomplert.

Ja sabeu que rebreu a la vostra bústia electrònica un document de valoració 
que desitgem que empleneu, perquè ja sabeu que la missió fonamental de 
les escoles d'estiu és satisfer les necessitats de formació de les persones 
que la feu servir.

Hem aconseguit a la Xarxa un opuscle sobre l'Escola Nova i el seu centenari 
que  connecta,  en  gran  mesura,  amb  l'esperit  de  les  escoles  d'estiu.  Us 
facilitem l'enllaç per si el consideru útil.

Us  mostrem  també  unes  fotografies  dels  cursos  de  la  seu  de  Tortosa: 
“Juguem amb les matemàtiques” i “Silenci, parlem!”

Us desitgem un feliç estiu, que xaleu del merescut descans, per trobar-vos al 
setembre amb renovades energies per emprendre el curs amb la il·lusió que 
cal.
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CENTENARI DE L'ESCOLA NOVA

Aquest document, provinent de l'Escola Rosa Sensat, és el resultat del treball fet 
per un grup de mestres i professors que han format el grup “Refem l’escola” i que 
han rellegit els 30 punts amb ulls d’avui.

És un document que obre la reflexió i el debat. Les propostes que recull no són més que 
una primera etapa cap a la necessària reconstrucció d’una utopia educativa per fer front 
als desafiaments del segle XXI. Han de ser completades i enriquides per tots els homes i  
dones que creuen que més que mai és necessari pensar en el futur.
 Podeu obtindre el pdf de l'opuscle a: 

http://www2.rosasensat.org/files/centenari_dels_30_punts_de_l_escola_nova.pdf 
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SUMARI DEL RECAPTE

Us fem un petit abans de la revista Recapte, que este curs ja serà completament digital. 
Us comentem que hem fet les gestions relatives al nou ISSN digital.
Des d'este enllaç arribareu al darrer exemplar de la revista:
https://docs.google.com/file/d/0B4C_XHqsXwC3RTBDbzRQLTl1eFE/edit 

 
REVISTA NÚM. 31 CURS 2012-2013

GRUP CRISTÒFOL DESPUIG

CAP AL CENTENARI DE LES ESCOLES D’ESTIU
CENTENARI DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’AMPOSTA

ESPAI D’HOMENATGE: RICARD SALVAT

LA JORNADA CONTINUADA A LES TERRES DE L’EBRE

TREBALL DE RECERCA SOBRE ZORAIDA BURGOS

NOVETATS LITERÀRIES
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RECULL FOTOGRÀFI SEU TORTOSA

ESCOLA D'ESTIU 2013

Silenci, Parlem!
Professor:

Enric Queralt Catà

Juguem amb les 
matemàtiques
Professores:

Ana Ginata Granja i 
Montserrat Torra Bitlloch 

Bon estiu!

5 llaut 13_5


	LLAÜT

