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  LLAÜT
 n 4 bolletí-informatiu de l'Escola d'Estiu 

dijous 5 de juliol de 2012



La valoració final no es presentarà en paper . Cadascú rebrà un correu electrònic on 
l’enllaçarà al formulari que es podrà emplenar i enviar telemàticament.
 IMPORTANT: Del menú desplegable s’ha d’escollir, només, el curs on s’està inscrit. 

Esperem que aquesta eina “web2.0” sigui útil a tothom. Els resultats podran millorar 
les futures edicions. Us agraïm la dedicació i l'interès per la nostra Escola d'Estiu.
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FACSÍMIL DE LA VALORACIÓ TELEMÀTICA DE LA 
32a Escola d’Estiu Terres de l'Ebre

PER A TOTES LES PERSONES INSCRITES



L'ESCOLA D'ESTIU A LA PREMSA

La 32a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre programa quatre cursos a 
Tortosa i La Ràpita 

Editat per Gustau Moreno on divendres 8 de juny de 2012 | 8.6.12 

Del 2 al 6 de juliol, els municipis de Sant Carles de la Ràpita i Tortosa acolliran la 32a edició de 
l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, que organitza any rere any el Moviment de Mestres de les 
Terres de l’Ebre amb l’objectiu de contribuir en la millora de la formació del professorat. En 
aquesta edició s’han programat quatre cursos. Els cursos que es realitzaran a Tortosa abordaran 
l’aprenentatge de l’escriptura; les eines i recursos 2.0 pel professorat i l’educació artística mentre 
que el curs que s’impartirà a la Ràpita tractarà sobre la gestió de les emocions i la tutoria. 

A més a més, s’han programat taules rodones per debatre diferents aspectes de l’ensenyament, 
com les ZER, el futur de les escoles d’estiu o la situació educativa actual, entre d’altres. I també 
s’ha organitzat una sortida a la Tortosa renaixentista, per tal d’aprofitar-la posteriorment l’activitat 
per a l’alumnat. 

El director territorial d’Ensenyament, Antoni Martí, ha destacat que la 32a edició de l’Escola 
d’Estiu evidencia la gran tasca que dur a terme el Moviment de Mestres a les nostres comarques i 
del pedigrí amb què s’ha consolidat.

La matrícula per la 32a edició es va obrir el dia 1 i acabarà el 25 de juny i el Moviment de 
Mestres confia poder omplir les places disponibles, una vintena per cadascun dels cursos.
 CINTA BONET

EL DIRECTOR DELS SSTT D'EDUCACIÓ 
A LES TERRES DE L'EBRE:

ANTONI MARTÍ, amb la presidenta MRPTE
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=151719&idioma=0
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=151719&idioma=0


DIARI MÉS EBRE     

EXTRET DE LA PRESENTACIÓ PROGRAMA OFICIAL ESCOLA D'ESTIU

És precisament aquest capital humà el que ens farà avançar com a país, malgrat les 
dificultats actuals que ens envolten. Per tant, més que mai ens encoratgem a ser 
capaços de sobreposar-nos i enriquir-nos de sabers i de valors, que ens ajudaran a 
trobar solucions creatives, diferents i innovadores que ens permetran avançar cap a 
un futur comú més reeixit. 
Esperem que en aquesta nova edició de l’escola d’estiu, la del 2012, tots i totes hi 
trobem el nostre racó, que ens permeti satisfer les ganes de renovació pedagògica 
que de ben segur compartim. 

Irene Rigau i Oliver 
Consellera d'Ensenyament 
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http://usuaris.tinet.cat/mrpte/escola.htm
http://www.mesebre.cat/noticies/societat/1130/La-Rapita-i-Tortosa-acullen-la-32a-edicio-de-lEscola-dEstiu-de-les-Terres-de-lEbre.php
http://www.mesebre.cat/
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