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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 i Rovirosa

G08855827
46345361Q

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

39ª Escola d'Estiu del Maresme

Dates de realització

3 al 13 juliol de 2018

Lloc de realització

Tecnocampus Mataró Maresme

Valoració de la participació i la certificació

Aquest any hem vist reduit el nombre d'inscrits a l'Escola d'Estiu, quasi en 90 alumnes. Creiem que
l'amplia oferta formativa en el període de juliol a diversificat les persones al territori, tot i que el volum
que hem assolit, és còmode per gestionar-la per les capacitats de l'entitat i l'universitat. Valorem molt
positivament la participació dels 340 alumnes, quasi podem dir que arribem al 95% de certificació. Els
alumnes han valorat molt positivament el format de tallers i xerrades més els cursos escollits, de 20 o
30 hores. Es van anul.lar 7 cursos dels 35 ofertats per no assolir uns mínims d'inscripció.

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 matèria 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.
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Aportacions per a la memòria final “Escola d’estiu 2018”, que elabora el Departament
d’Ensenyament

Les valoracions que han fet els alumnes sobre els diferents aspectes de les activitats de formació,
han estat molt bones, especialment els aspectes pedagògics i dels formadors. La gran majoria dels
cursos han estat considerats molt interessants i el comentari més freqüents és que volen continuïtat
per tractar els temes en profunditat. Les persones del grup organitzador d’Escola d’Estiu estem
satisfetes de la feina feta. El resultat de l’avaluació dels cursos, i la valoració positiva sobre la nostra
tasca organitzativa que s’extreu del buidatge de l’enquesta general, ens encoratgen a seguir millorant
i a seguir treballant en properes edicions. Caldrà continuar cercant més espais diàfans dins
l'Universitat Tecnocampus, aules amb mobilitat i espaioses. Ja que la demanda d’aquest tipus d’aula,
va associada a l’increment del tipus de cursos que tenen més èxit.
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