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Llaüt 
Bolletí informatiu Escola d’Estiu n 5 . 

 divendres 4 de juliol de 2008  
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Participació de l’MRP en la Jornada 
Llengua i Ensenyament 

I Jornada in memoriam de Josep 
Panisello 
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Extret de la conferència inaugural de l’Escola d’Estiu que va pronunciar el  

Dr. Azael Fabregat, director del Campus Terres de l’Ebre URV, 
el dia 17 de juny a les 19 hores al  

Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa 

• Tercer exemple: El CRAI (Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació)

• …..adeu….pobra i trista Biblioteca  

 

Un CRAI és un servei institucional destinat a facilitar 
el procés d’aprenentatge i l’accés a la informació dels 

membres de la comunitat universitària mitjançant 
l’oferta dels serveis de manera integrada, permanent, 

presencial i virtual.

En el CRAI hi treballen, de forma coordinada, 
persones especialitzades en diferents serveis 

universitaris.

Els CRAI són espais on conflueixen materials i  
professionals qualificats i polivalents.

Què és un CRAI?

 
 
 

Estructura

Informació de la Universitat
Orientació i assessorament per a l’accés a la informació
Accés a fonts d’informació
Accés a eines per a la informació
Orientació i assessorament per a l’ús de les TIC
Reprografia i impressió
Accés a i ús de recursos multimèdia
Aprenentatge no presencial d’idiomes
Suport i formació del professorat
Espais d’aprenentatge diversos
Espais d’interacció social, zones de lleure i 
subministrament de béns

Unitats i serveis disponibles en un CRAI
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FITXA D’AVALUACIÓ (alumnat) 
28a ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE 2008 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT CODI 
 ..................416 

1.- La meva assistència ha estat determinada per: 
  Proposta de l’escola 
  Interès personal 
  Altres. Especifiqueu-ho 
 
2.- Valoració dels diferents aspectes de l’activitat de formació: 
 

Gens Poc Mitjan Força Totalm
ent 

Satisfacció respectes els objectius o expectatives      
Satisfacció pel contingut de l’activitat      
Satisfacció per la metodologia emprada      
Grau de qualitat dels apunts o materials      
Grau d’interès que l’activitat ha despertat      
Grau d’aplicabilitat a la pràctica docent      
Grau de participació dels assistents      
Satisfacció per l’organització i disponibilitat d’espais..      
 
2.- Valoració global de l’actuació del formador/a 
 

Gens Poc Mitjan Força Totalm 

Valoració global de l’actuació del  formador/a      
 
3.- Valoració global de l’activitat 
 

Gens Poc Mitjan Força Totalm 

Valoració global de l’activitat      
 
OBSERVACIONS:Cas de no treballar de professora/or a un 
Centre, i 
segons el cas particular de cadascú, assenyaleu amb una X la 
situació professional actual: 

 Titulats en expectativa de feina  

 Interins substituts 

 Estudiants  

 Monitors 

 Tècnics d’Educació Infantil  
Moltes gràcies, per col·laborar.   
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Acte inaugural de l’Escola d’Estiu el dia 17 de juny a les 19 hores al  
Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Presidit per l’Alcalde, la directora-adjunta 
dels SSTT d’Educació i el president de l’MRP. Conferenciant Dr. Azael Fabregat. 
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       Editorial * Bolletí Llaüt  
de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 

 
 

 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

El cartell de l’Escola d’Estiu d’enguany és tot un símbol del què estem fent. Des del 
Moviment de Mestres hem anat construint coneixement i l’Escola d’Estiu de les Terres 
de ‘Ebre, també ho fa.  
 
Avui finalitza la vint-i-vuitena edició, és el darrer bolletí que rebeu. Avui també és el dia 
de valoracions i estadístiques, que reflectim. Ha estat un èxit de participació. Més de 
dues-centes persones matriculades als cursos amb dret a certificació, és la demostració 
que l’Escola d’Estiu està consolidada. 
 
La valoració que heu fet, servirà per millorar per a l’any vinent. La novetat de rebre per 
correu electrònic, diàriament, el bolletí Llaüt, ha agradat molt. Aquelles escoles d’estiu 
de la multicopista, paper, tintes... i del repartiment, amb presses, a última hora del Llaüt 
en mà, després es va passar a la xarxa, avui tothom el rep a la seua bústia. 
 
Enguany la jornada pedagògica que cada curs el Moviment de Mestres, ha organitzat o 
participat conjuntament amb d’altres entitats, s’ha dedicat “in memoriam”a un mestre 
molt entranyable per a l’MRP: Josep Panisello, per això donem referència al Llaüt, del 
cartell i la presentació d’aquesta darrera jornada que tant de ressò ha tingut. 
 
Us-hi afegim les darreres novetats de les publicacions de la FMRP de Catalunya, 
aquestes publicacions han tingut la col·laboració d’alguns membres de la Junta 
Coordinadors de l’MRPTE. Les podeu demanar a l’a/e que hi figura a la pàgina. 
 
Us desitgem unes bones i merescudes vacances! 


