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Dades d’identificació
Número d’expedient

EDU054/20/000003
Entitat beneficiària

MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME

NIF

G08855827

Nom i cognoms del/de la representant legal

DNI, NIE o Passaport

M.CARME CIVIT ROVIROSA

46345361Q

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

41a ESCOLA D'ESTIU [VIRTUAL] DEL MARESME

Dates de realització

1/07 al 13/07/2020

Lloc de realització

Virtual
Valoració de la participació i la certificació

Aquest curs degut a la situació sanitària en que ens trobàvem vam haver de reinventar-nos un cop ja
teníem tota l'Escola d'Estiu preparada per fer-la presencial i reconvertir-la en virtual. Per nosaltres era
deixar enrera la finalitat de les Escoles d'Estiu dels MRP: el conviure, el compartir experiències, el fer
dinàmiques totes juntes. Tot i així, vam aconseguir tirar endavant, agrupant-nos amb la Federació de
MRP i els altres Moviments, vam poder oferir un gran ventall de propostes de taules rodones i
conferències virtuals, vam aprendre a utilitzar les eines tecnològiques per arribar al màxim de docents
i d'altres de l'àmbit educatiu. Esperàvem més participació d'alumnat als cursos, però suposem que el
cansament general era palés, vam tenir 142 alumnes amb un 96% de certificació.
Valoració de l’assoliment dels objectius de l’escola d’estiu

L’objectiu principal que vam marcar-nos per aquesta Escola d’Estiu, malgrat el confinament i la
impossibilitat de fer formació presencial, era no perdre l’esperit de trobada. Vam poder oferir sessions
on-line, on cada grup compartia la formació, el debat i el treball en equip. Hem pogut dotar als
docents d’eines i tècniques per a millorar els aspectes relatius a la docència i posant al mateix temps
el focus en els aspectes metodològics d’aquest tipus de formació (motivació, formats d’avaluació,
dinamització de la participació). Es valora molt positivament les pautes del Disseny Universal per a
l'aprenentatge (DUA) per a millorar les propostes educatives a l’aula, hem après a prendre
consciència del potencial del món emocional de l’alumne i descobrir com connectar-hi i
acompanyar-lo des de l’assertivitat, l’amor i el respecte. Compartint les inquietuds i la necessitat de
programar el nou curs escolar, hem pogut donar de la perspectiva competencial per a generar
propostes d’aprenentatge i eines per la programació i l’avaluació competencial. Ens hem apropat a
l’adolescència a partir de les característiques i el funcionament del cervell, per poder proposar
estratègies de millora tenint en compte les aportacions de la neuroeducació.
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Aportacions per a la memòria final “Escola d’estiu 2019”, que elabora el Departament
d’Educació

La connectivitat ha permès conèixer experiències i bones pràctiques d’aula inspiradores, adquirint el
domini d’una selecció d’eines i estratègies que possibiliten el treball a l’aula. Valorem molt
positivament el treball amb els MRPedagògica i la Federació, que ens ha permés fer taules rodona i
conferències, a través dels canals de youtube arribant a docents d'arreu del principat, molt
enriquidores, continuarem apostant per aquest format per tal de compartir recursos i energies.
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