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Codi cursos

 34ª Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

ESTADÍSTICA FINAL  
ASSISTENTS - CERTIFICATS

REC2310416 
2013-2014 

Literatura infantil: contagiant lectures
Curs. ESC Horta Vella (Sant Carles de la Ràpita). Del dimarts 1/7/2014 al 4/7/2014. 9:00h a 14:00h

31 31

REC2320416 
2013-2014 

La ciència dels sentits i les emocions
Curs. ESC El Temple (Tortosa). Del dimarts 1/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00h a 14:00h

24 24

REC2330416 
2013-2014 

Eines de Coaching per a docents
Curs. ESC El Temple (Tortosa). Del dimarts 1/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00h a 14:00h

20 18

REC2340416 
2013-2014 

Les xarxes socials a l’escola (docents 2.0)
Curs. ESC El Temple (Tortosa). Del dimarts 1/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00h a 14:00h

20 20

Total a 04.07.2014 _dades pendent confirmar 95 93

FACSÍMIL DE LA VALORACIÓ A EMPLENAR AL GOOGLE-DOCS     

VALORACIÓ
de
l'Escola 
d'Estiu.
Repostes en 
format 
telemàtic, des 
del mail que 
cada persona 
rebrà a la 
seua adreça 
electrònica.
Atenció.
Primer del 
desplegable, 
trieu el curs 
que heu 
assistit.
Gràcies per 
respondre. Els
resultats en 
serviran per 
poder 
programar  
millor la 
propera 
edició.
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5 de juliol 2014
a la UAB (Bellaterra)
de les 10h a les 16h

De 10h a 11,30h, Presentació de l’acte 
a l’Auditori de Lletres (Facultat de Lletres).

Debat “I ara què hem de fer?” 
Parlem de la formació permanent del professorat amb perspectiva de futur.
amb  Montserrat Anton, Directora de l’ICE de l’UAB i  Joan Badia,  Mestre i president del
Col·lectiu de Docents del Bages, moderat per en Vicenç Relats, Periodista.

 

De 11:30h a 13h, 4 debats decalats en el temps

11,30 “Educar i aprendre en un nou escenari” 
Tenen sentit els aprenentatges que actualment oferim per als i les alumnes?  Els alumnes
aprenen  més  al  centre  educatiu  o  fora?  Com  generem  oportunitats?  Com  podem
innovar  i  renovar  en la  nostra aula avui?  Quins  són els  bàsics  i  imprescindibles?  Com
podem personalitzar el currículum?
 
11,45 “Junts ho podem fer possible” 
Què és el que més et preocupa del que està passant? Com podem cercar el benestar en
els centres educatius? Com fomentem una cultura educativa basada en la convivència i
el  compromís  de tota la  comunitat  educativa? Com potenciem la confiança? Quins
espais de participació i implicació facilitem? 
 
12,00 “La força de la xarxa” 
Com podem garantir el dret a l'educació de totes i tots els infants? El servei públic actual
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ens assegura aquest dret? L’escola va més enllà de la instrucció i socialització? Quines
polítiques ens son necessàries per poder fer possible tot el que necessitem? 

12,15 “El dilema de la formació” 
Quin tipus de docent necessitem? Com fem del docent una persona competent, amb
actituds d'escolta, receptivitat, empatia, confiança i compromís? La formació inicial del i
la  docent  és  l'adequada?  Quin  tipus  de  formació  necessitem?  Com  recuperem  la
formació permanent de qualitat?

*En sales diferents iniciarem 4 debats participatius i amb entrada lliure perquè pugueu participar
en més d’un debat. 

De 13h a 14h, Concert per acomiadar-nos: Miquel del Roig
a l’Auditori de Lletres

De 14h a 16h, “Dinar solidari a la LOMCE: botifarrada!” 
Menú:
“Amanida amb salsa “Wert”
“Botifarrada a la LOMCE” amb patates al caliu i fesols
“Postre sense retallades”

*Qui ho desitgi es podrà quedar a dinar. Caldrà comprar els tiquets al llarg de la matrícula de les
escoles d’estiu o a la taula de la Federació dels MRP que trobaràs a l’entrada. Més informació a
mrp.cat/100

Durant tot  el  matí  i  paral·lelament,  Exposició dels  100 anys
d'EE
*Als porxos del voltant de la plaça de les Oliveres  hi haurà una exposició dels 100 anys d'EE que
podreu visitar durant tot el matí. 
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Recull de Premsa

FEDERACIO MRP. 03/07/2014

100 ANYS D'ESCOLA D'ESTIU, 100 ANYS DE COMPROMÍS I 
TREBALL, 100 ANYS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
Aquest 2014, les Escoles d'Estiu promogudes pels moviments de renovació pedagògica (MRP) 
compleixen cent anys. Per celebrar-ho, la Federació de m¡Moviments de Renocavió Pedagògica 
de Catalunya ha organitzat una celebració festiva pel proper 5 de juliol.

FEDERACIO DE MOVIMENTS DE RENOVACIO PEDAGOGICA

Per a totes i tots els que encara teniu l’esperança que l’educació és una arma carregada de futur i
una peça fonamental en la inversió per una societat més lliure, equitativa i compromesa; si també
ets  dels  que  creu  que  “l’educació  en  realitat  necessita  tant  de  formació  tècnica,  científica  i
professional, com de somnis i utopies” (Paulo Freire) i que “l’educació és l’arma més poderosa que
pots  utilitzar  per  canviar  el  món”  (Nelson  Mandela),  aprofitem per  convidar-te  especialment  a
passar el dia 5 de juliol amb nosaltres.

100 anys d'Escola d'Estiu,
100 anys de compromís i treball,

100 anys de Renovació Pedagògica 

5 de juliol de 2014
de 10h a 16h a la UAB

www.mrp.cat
#1ee

Suma't el 5 de juliol!

Sigues mestre/a o educador/a, familiar, alumne/a, entitat educativa,... t'hi esperem!

Aquí et deixem la nostra invitació!        http://youtu.be/UrG4Ao92038 

Hi haurà debats, xerrades i espais per poder compartir quin tipus d'educació necessitem
avui, com fer-la possible i reivindicar la nostra professió i  formació docent. Aquella que

necessitem ara i aquí. Després volem acabar amb un concert amb Miquel de Roig i un dinar
de comiat.

Per tot això, et necessitem i t'esperem el proper 5 de juliol de 2014 de 10h a les 16h a la UAB
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Foto arxiu MRPTE LA NOSTRA 
HISTÒRIA

US DESITGEM A TOTHOM, UN BON ESTIU.
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http://www.mrp.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=151:les-escoles-destiu-dels-mrp-2013&catid=3:noticies&Itemid=17
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