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Llaüt 
Bolletí informatiu Bolletí informatiu Bolletí informatiu Bolletí informatiu Escola d’Estiu Escola d’Estiu Escola d’Estiu Escola d’Estiu nnnn    3333 . . . .    

 di di di dimecresmecresmecresmecres    2222 de ju de ju de ju de juliolliolliolliol de 2008 de 2008 de 2008 de 2008        
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NORMATIVA  D‘EDUCACIÓ (DOGC núm 5155 - 18/06/2008) 
 
ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es d eterminen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluaci ó en l'educació primària. 
 
https://www.gencat.net/diari/5155/08163010.htm  
 
ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es d eterminen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluaci ó a l'educació secundària 
obligatòria. 
 
https://www.gencat.net/diari/5155/08165082.htm  
 

 
 

Certificats d'assistència de l’ Escola d'EstiuCertificats d'assistència de l’ Escola d'EstiuCertificats d'assistència de l’ Escola d'EstiuCertificats d'assistència de l’ Escola d'Estiu. Us recordem que, igual 
que l’edició de l’any passat, no lliurarem cap certificat en paper. Un 
cop les activitats estiguin finalitzades es gravaran a l’aplicatiu, i al cap 
de dos mesos, les persones assistentes/formadores ja podran veure la 
seva participació en aquesta activitat reflectida en la base de dades de 
formació del professorat, accessible des.de l'adreça www.xtec.cat/formacio 
Només cal lliurar en paper aquells certificats corresponents a les 
persones que no poden accedir a aquesta aplicació com son les persones 
externes al Departament o amb nomenament de professorat substitut, 
l’expedició del certificat en paper cal demanar-ho a secretaria. 
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Des de Senderi  ens han facilitat a l’Escola d'Estiu d'enguany el llibre:  
"Joves i valors. La clau per a la societat del futur"  

del programa de l'Obra Social "la Caixa". http://www.senderi.org/ 

 
 

http://mrpterresebre.blogspot.com 
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L’Escola d’Estiu ha tramés a totes les persones assistentes als cursos de l’Escola 
d’Estiu de les Terres de l’Ebre un correu electrònic diari, amb el bolletí informatiu 
“Llaüt”, en format pdf. Aquest bolletí que es pot trobar al nostre web (*), no només els 
actuals, sinó tots els d’anteriors edicions, és una eina més de difusió en la tasca que 
portem des del Moviment de Mestres per la renovació pedagògica i per la millora de la 
qualitat de l’ensenyament. 
 
La xarxa dels qui estem en llocs tant separats en aquesta Escola d’Estiu, es veu més 
reforçada. El lligam virtual, sense deixar de banda el presencial, en aquest campus que 
les TAC (Tecnologies d’aprenentatge i coneixement) ens faciliten la connexió i la 
transmissió de les idees.  
 
Les publicacions escrites són una mostra material de les nostres aportacions i 
propostes, però si volem que sigui més permanent i a l’abast de tothom, cal passar-ho a 
format digital, com fa anys que ho vàrem decidir. Exemple: el bolletí “Calaix”, 
d’informació a les persones associades (també al web).  
 
La revista pedagògica “Recapte”, que sempre presentem durant l’Escola d’Estiu, a part 
de l’exemplar imprès, també es pot consultar al bloc específic de la revista el seu 
contingut. Tot i que en format paper el continuem editant, es distribuït gratuïtament a les 
persones associades a l’MRP Terres de l’Ebre. 
 
*. http://usuaris.tinet.org/mrpte/llaut.htm 


