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ÀMBIT VIRTUAL DE LES ESCOLES D'ESTIU  

• Durant els darrers anys (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006) l’Associació Catalana per a la 
Telemàtica Educativa  àmbit de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
ha vingut organitzant per encàrrec de la FMRPC i amb la col·laboració de tots el moviments, un àmbit 

virtual conjunt per a totes .les Escoles d’Estiu de moviments. Els tres eixos de l'Àmbit Virtual de 
l’Escola d’Estiu son: els cursos virtuals, el fòrum i les videoconferènci es 

• Els cursos virtuals els poden seguir els alumnes matriculats a qualsevol de les Escoles d’Estiu dels 
Moviments de Renovació Pedagògica: 
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L’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre inicia la 27a edició amb el mateix format que es 
va dissenyar fa dos anys. La idea de fer una escola estesa per tot el territori ha agafat 
amb força. S’ha consolidat la descentralització, enguany s’impartiran cinc cursos a la 
comarca del Montsià, tres al Baix Ebre i un a la Ribera d’Ebre. Repetim a les mateixes 
localitats i als mateixos llocs on desenvolupem les activitats. La complicitat que tenim 
l’organització amb les persones i entitats que ens recolzen, facilita el normal 
desenvolupament d’aquesta Escola d’Estiu complexa i singular. 
 
És un fet reconegut que la nostra Escola d’Estiu ha volgut difondre i promoure l’esperit 
ebrenc de les nostres terres. Tots els programes de les escoles d’estiu de les Terres de 
l’Ebre, reflecteixen aquesta idea que tants fruits dóna en les iniciatives que després 
portem a la pràctica diària a les escoles i als instituts. 
 
El total dels cursos de l’EE TE, té una càrrega lectiva de 200 hores,  cursos amb dret a 
certificat inclòs al PFZ del Departament d’Educació.       
Les activitats proposades faciliten la innovació didàctica de les àrees i matèries 
curriculars, impulsen l’ús didàctic de les TIC a l’aula i contribueixen a la millora personal 
del professorat en general. La informació puntual del dia a dia a l'Escola d'Estiu es 
publicarà a la nostra web, apartat Escola d’Estiu,  bolletí “Llaüt”, totes les persones el 
trobaran a Internet. Tothom qui vulga, com sempre, hi podrà col·laborar enviant de 
manera telemàtica els escrits. 
Us donem la més cordial benvinguda a tothom, participant a la nostra Escola d’Estiu 
des del seu lloc, sigui com alumne/a, com professor/a o com organitzador/a, allà on 
s’imparteixen els diversos cursos i activitats. Que tingueu una bona estada. 


