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Llaüt 
Bolletí informatiu Escola d’Estiu n 5. 

 dimarts 7 de juliol de 2009  
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ESTADÍSTICA CURSOS AMB DRET A CERTIFICAT 
   
CODI  Activitat Inscrits Assiste. Cert. 

8000100416  Intel·ligència emocional i resolució de conflictes 

  
Curs. Campus Terres de l'Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dimecres 1/7/2009 al 
3/7/2009 de 9:00h a 14:00h 37 26 26 

8000110416  I conte contat, tot just ha començat 

  
Curs. Campus Terres de l'Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dimecres 1/7/2009 al 
3/7/2009 de 9:00h a 14:00h 24 18 17 

8000120416   English for Kids 

  
Curs. Campus Terres de l'Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dimecres 1/7/2009 al 
3/7/2009 de 9:00h a 14:00h 21 17 17 

8000130416  La Pissarra Digital Interactiva i la seua aplicació a l'aula 

  
Curs. Campus Terres de l'Ebre. Edifici Nou Betània (Tortosa). Del dimecres 1/7/2009 al 
3/7/2009 de 9:00h a 14:00h 39 36 36 

8000140416  
Atenció de la diversitat en el desenvolupament de les C.Bàsiques a 
l’aula 

  Curs. IES Julio Antonio (Móra d'Ebre). Del dimecres 1/7/2009 al 3/7/2009 de 9:00h a 14:00h 29 21 21 

8000200416  Risoteràpia 

  
Curs. IES Ramon Berenguer IV (Amposta). Del dimecres 1/7/2009 al 7/7/2009 de 9:00h a 
13:00h 40 33 31 

8000210416  Eines TIC per a treballar a l'aula 

  
Curs. IES Ramon Berenguer IV (Amposta). Del dimecres 1/7/2009 al 7/7/2009 de 9:00h a 
13:00h 34 30 30 

8000220416  Manualitats a l'escola 

  
Curs. IES Ramon Berenguer IV (Amposta). Del dimecres 1/7/2009 al 7/7/2009 de 9:00h a 
13:00h 43 35 34 

8000230416  Treball per projectes 

  
Curs. CEIP Carles III (Sant Carles de la Ràpita). Del dimecres 1/7/2009 al 7/7/2009 de 
9:00h a 13:00h 44 39 37 

  total 311 255 249 
 

311 PERSONES INSCRITES 
255 PERSONES ASSISTENTS ALS 9 CURSOS DE LA 29 ESCOLA D’ESTIU DE LES 

TERRES DE L’EBRE ACCEPTATS A LA RESOLUCIÓ DE LA DCCIÓ GRAL D’INNOVACIÓ 
DE LES QUALS, 249 PERSONES ASSISTENTS HAN OBTINGUT EL CERTIFICAT . 

S’HAN SUPERAT LES XIFRES DE L’EDICIÓ ANTERIOR DE LA NOSTRE ESCOLA D’ESTIU 
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Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 3. Dilluns, 6 de juliol del 2009 

EDITORIAL-Nova actitud del país a l'educació  

La llei d'educació de Catalunya (LEC) a la qual va donar llum verda el Parlament dimecres passat és un 
punt d'inflexió en un dels àmbits en què la situació d'aquest país és més dramàtica. Per damunt de tot, la 
nova llei implica un canvi d'actitud general per modificar totes les inèrcies, desorientacions, vicis 
adquirits i obstruccionismes innecessaris que han anat deteriorant la realitat educativa catalana en un 
període de transformacions durant el qual les erràtiques normatives estatals han servit per augmentar la 
confusió més que no pas per estimular la imaginació, la flexibilitat i la persecució de l'excel·lència, que 
són essencials en un sistema educatiu eficient. 

La LEC és una fita important, però no significa que el país hagi arribat encara a la meta. La llei i el país 
necessitaran encara un marge de temps abans no es consolidi la nova actitud que els legisladors 
promouen. Per aconseguir-ho, caldrà que la imaginació, la capacitat d'innovació, la llibertat i la 
responsabilitat s'estenguin a tots els nivells del sistema, posant fi a un període d'inèrcia, resistència al 
canvi i defensa de privilegis corporatius als quals es pot atribuir el desgavell educatiu que ha patit fins ara 
el país. És important per a això la clara voluntat de fer país que consagra l'esperit de la nova LEC, com ho 
serà el canvi de mentalitat que la nova normativa proposa a tots els sectors de l'educació. 

Abans que la LEC arribi al final feliç que els legisladors proposen, el país haurà de vèncer encara algunes 
resistències ja anunciades. En primer lloc, caldrà superar el corporativisme excessiu d'alguns col·lectius 
professionals de l'ensenyament i el suport que reben des d'algun sector polític més interessat a obtenir 
rèdits electorals a curt termini que no pas a transformar la mentalitat i la pràctica del país en l'àmbit 
educatiu. En segon lloc, serà necessari desfer la campanya ideològica del conservadorisme espanyol 
menys assenyat, que ja ha llançat l'argument difamatori que la LEC és la "culminació" d'una suposada 
"secessió catalana". Sense bandejar aquests obstacles, el canvi de mentalitat que proposa la LEC serà 
difícil d'assolir. 

http://paper.avui.cat/article/opinio/169035/editorial.html 
 
 

ESPAI DE TROBADA – CONFERÈNCIA DEL DIA 6.07.09 A AMPOSTA: 

                                            
Presentació del llibre Manual del Cant Coral, de Gerard Ramon, el dia 6 de juliol a l’Espai de Trobada 
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DOCÈNCIA . N 29. MAIG 2009 
 
 

 
 
 

 
 
El 13 d’octubre es compliran 100 anys de l’afusellament, al Castell de Montjuïc de 
Francesc Ferrer i Guàrdia, amb aquest motiu la revista Docència dels sindicat USTEC-
STEs dedica un monogràfic a la seua figura, inclou un DVD amb el programa realitzat per 
TV3: “Francesc Ferrer i Guàrdia una vida per la llibertat”. 
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      Editorial 5  * Bolletí Llaüt  

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

 

Enguany es commemoren els 100 anys de l’afusellament de Francesc Ferrer 
i Guàrdia, reproduïm la portada de la revista que ha estat ha disposició de 

totes les persones assistents a l’Escola d’Estiu, amb el DVD que reprodueix 
el programa de TV3. 

L’apartat de les conferències: espai de trobada, s’ha desenvolupat en 
diversos llocs i espais. Per la seua importància hem inclòs en aquest Llaüt, 
la referència de la visita al Centre d’Interpretació Terracota de La Galera, tot 
una sorpresa que recomanem la visita. El reportatge gràfic el podeu trobar a  
http://picasaweb.google.com/recaptemrpte/Ee2009# 
L’exemplar n 27 de Recapte, sortirà al llarg del mes de juliol, el rebran les 
persones associades i al proper curs es farà la presentació pública. 

 Avui finalitza la 29a Escola d’Estiu. 
És dia de rendir comptes de l’assistència, tal com us vàrem avançar al primer 
Llaüt. 
Les xifres les podeu trobar a l’inici del Llaüt, són prou explícites per estar 
contents, tots plegats. 
Agraïm la confiança i l’interès mostrat per tothom. Així com als centres 
educatius on s’han impartit els cursos. 
Hem superat el nombre de persones assistents i també els certificats 
atorgats, que són en definitiva el grau d’efectivitat d’assistència i 
aprofitament. Una altra qüestió serà les valoracions expressades al full de 
valoració, que està pendent el buidatge. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


