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Llaüt 
Bolletí informatiu Escola d’Estiu n 2 . 

 dijous 2 de juliol de 2009  
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RECULL RETROSPECTIU D’ACTES DE L’MRP 

 

9.06.09. ACTE INAUGURAL DE LA 29a Escola d’Estiu de  les Terres de l’Ebre 
TEATRE-AUDITORI FELIP PEDRELL – TORTOSA 

Joan Badia- Director General d’Innovació del Depart ament d’Educació 
Marian Rojas – directora SSTT a les TE  

Àngel Ismael – president MRPTE 
Ferran Bel – alcalde de la ciutat de Tortosa 

 
 
 
 

 
Trobada de biblioteques escolars a les Terres de l'Ebre 

Serveis Educatius del Montsià Amposta, 14 de març de 2009 
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INTRODUCCIÓ AL SEMINARI 

Aquests darrers anys el món educatiu català ha viscut un seguit de canvis legislatius i 
normatius que han vingut precedits per uns processos de debat i d’aportació als que la 
nostra Federació s’ha incorporat de manera significativa. Això ens ha fet centrar bona 
part de la nostra atenció i el nostre discurs en aspectes de política educativa, i ara toca 
concretar i desplegar els aspectes pedagògics d’aquestes lleis en els temes i en el sentit 
que propiciaran una millora de la qualitat educativa.En aquests moments tothom 
coincideix en que el paradigma educatiu està canviant. Creiem que cal impulsar noves 
dinàmiques que ens ajudin a resoldre aquest nous reptes educatius, entre els quals 
trobem la necessitat d’afrontar bé un dels reptes professionals que tenim davant nostre - 
l’educació per competències -, el repte de mantenir el sentit comunitari dels centres des 
del marc de l’autonomia de centres, i l’encaix de tot plegat en una concepció de 
l’avaluació com a eina de millora . 
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   Editorial 2  * Bolletí Llaüt  

de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 

 

Referències a la xarxa dels darrers actes realitzats per l’MRP 
• Calaix és el bolletí interior d'informació per als socis de 

l'MRPTE i té una periodicitat trimestral i/o anual. 
 

http://www.tinet.org/~mrpte/revistas/calaix21.pdf 
 

• PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 26 DE LA REVISTA RECAPTE.  
                  Amposta, 27 de novembre de 2008 
 

http://www.tinet.org/~mrpte/actes/pre_re21.htm 
 

• XARRADA D'ÀLEX COSIALS   
Jornada Trobada de biblioteques escolars a les Terres de l'Ebre 

(Amposta, 14 de març de 2009) 
http://www.tinet.org/~mrpte/actes/biblio04.htm 

 
• Fotos de l’acte inaugural de la 29a Escola d’Estiu 

 
http://usuaris.tinet.org/mrpte/p_e2009.htm 

 
• Trobareu tots el bolletíns Llaüt a:  

 http://usuaris.tinet.org/mrpte/llaut.htm 

 

  
 

 
 

 
 

 
 


