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Memòria explicativa de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts
Dades de l’entitat
Nom

NIF

Nom i cognoms del/de la representant

DNI, NIE o passaport

Moviment Educatiu del Maresme
M.Carme Civit Rovirosa

G08855827
46345361Q

Dades de l’escola d’estiu
Nom de l’escola

40a Escola d'Estiu del Maresme

Dates de realització

1 al 12 de juliol de 2019

Lloc de realització

Tecnocampus Mataró-Maresme

Valoració de la participació i la certificació

Aquest any hem vist reduït el nombre d'inscrits a l'Escola d'Estiu, quasi en 100 alumnes, vam arribar
als 234 alumnes, molts dels quals es van apuntar a més d’un curs i ocupant 413 places, d’aquestes
un 87% va assolir la certificació i un 13% no. La davallada d’inscrits, creiem que és degut a diversos
factors, el més important la coincidència amb les oposicions de docents, per altra banda l'amplia
oferta formativa en el període de juliol a diversificat les persones al territori. Aquest any estàvem de
celebració, perquè ja en portem Quaranta, 40 Escoles d’Estiu al Maresme.

Valoració de l’assoliment dels objectius de l’escola d’estiu

Considerem que hem aconseguit els nostres objectius, tant generals com específics. Hem sabut
donar un espai/temps comú per al nostre professorat que tanca un curs al mateix temps que obre
expectatives de millora pel curs següent que és un dels objectius de l’Escola d’estiu. Seguim essent
un punt de referència per al professorat de la comarca que assisteixen als nostres cursos tot cercant
formació per a renovar/millorar la seva tasca professional, i al mateix temps per reflexionar, debatre i
compartir les seves inquietuds i experiències amb la resta de companys. Destaquem enguany que la
qualitat dels cursos ha estat molt alta, com es pot veure en la valoració dels alumnes i molts d’ells
expressen que els troben interessants per a ser presentats en una nova edició ja sigui mantenint la
seva estructura com aprofundint en la materia del curs, i ampliant el nombre d’hores. Destaquem com
sempre la professionalitat dels nostres formadors sempre excel•lent en tots els àmbits, com hem
pogut veure en la valoracions realitzades pels alumnes. Aquest curs hem donat resposta a la
demanda dels docents envers a la necessitat d’aprofundir les noves metodologies.

A476-V03-19

Aportacions per a la memòria final “Escola d’estiu 2019”, que elabora el Departament
d’Educació

La davallada d’inscrits, creiem que és degut a diversos factors, el més important la coincidència amb
les oposicions de docents, per altra banda l'amplia oferta formativa en el període de juliol a diversificat
Considerem que hem aconseguit els nostres objectius, tant generals com específics. Hem sabut
donar un espai/temps comú per al nostre professorat que tanca un curs al mateix temps que obre
expectatives de millora pel curs següent que és un dels objectius de l’Escola d’estiu. Seguim essent
un punt de referència per al professorat de la comarca que assisteixen als nostres cursos tot cercant
formació per a renovar/millorar la seva tasca professional, i al mateix temps per reflexionar, debatre i
compartir les seves inquietuds i experiències amb la resta de companys.
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