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Memòria explicativa de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts

Dades d’identificació

Número d’expedient

Entitat beneficiària NIF

Nom i cognoms del/de la representant legal DNI, NIE o Passaport

Dades de l’escola d’estiu

Nom de l’escola Dates de realització

Lloc de realització

Valoració de la participació i certificació

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

Aportacions per a la memòria final de l’Escola d’Estiu d’enguany, que elabora el Departament 
d’Educació
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	Número d'expedient: EDU114/22/000005
	CIF: G08855827
	Nom i Cognoms representant: M.CARME CIVIT ROVIROSA
	Nom Escola: 43a ESCOLA D'ESTIU DEL MARESME
	Valoració: Estem realment satisfetes de l'Escola d'Estiu d'enguany. Aquesta és la 43a. edició, malgrat que quan la preparàvem hi havia moltes incerteses i dubtàvem del seu èxit en fer la valoració n’estem molt satisfetes. Hem tingut 142 assistents, dels quals 130 han rebut la certificació. Totes les participants mostraven molta predisposició i moltes ganes d’ aprendre i aportar. Ens hem enriquit mútuament i es valora positivament l’organització. Les formadores valoren el grau de participació dels assistents en un 80% amb la nota 5 (nota màxima)  i en un 20% amb la nota 4. Un 88,5% dels assistents valoren l’Escola d’Estiu amb la nota màxima mentre que un 11,5€% ho fan amb la nota mitjana.
	Assoliment: En les valoracions observem que s'han assolit la majoria dels objectius de l’activitat en un 66,70 % i un 33,3% han assolit tots els objectius proposats. Per part dels formadors i talleristes, valoren molt positivament la implicació, la motivació i les ganes de participació dels assistents. Es nota que el col·lectiu docent, malgrat el cansament acumulat del curs, tenia ganes de presencialitat, de compartir, viure i gaudir de la nostra Escola d'Estiu. Els continguts de les formacions proposades han aportat molta riquesa per omplir les motxilles dels docents, així com per ampliar els coneixements dins l'àmbit educatiu, treballant com aproximar-se a l'etapa infantil, amb una bona obervació directa i aplicada a l'etapa, amb unes sessions plenes de música, dins l'espai d'expressió psicomotriu, així com unes sessions d'aprofundiment per detectar precoçment les dificultats d'aprenentatge i desenvolupament. Hem pogut treballar sobre com avaluar i sobre com apropar els continguts a l'aula, tot tenint en compte el nou currículum, també s'han tingut en compte els ODS amb propostes lligades al canvi climàtic amb l'alumnat. La llengua s'ha treballat a través del joc amb molts recursos ben divertits per fer motivadora l'aula, i la creativitat a través de la dansa i el moviment.
	Aportacions: Les Escoles d'Estiu un any més han demostrat la importància que tenen. Els Moviments de Renovació Pedagògica portem molts anys treballant-hi, curs rere curs, preparem amb ganes i il·lusió els dies de juliol, que ens permeten compartir experiències amb els docents. Necessitem més suport per part de la Generalitat per arribar als docents, amb un calendari clar d’inici, prioritzant i valorant la importància de participar-hi. Cal reflexionar sobre la qualitat de la formació, sobre l'importància de la presencialitat i d'establir els filtres necessaris per no deteriorar la figura tan preuada de les nostres EE
	Entitat beneficiària: MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME
	DNI, NIE o Passaport: 46345361Q
	Dates de realització: 1 al 15 de juliol 2022
	Lloc de realització: Tecnocampus Mataró-Maresme


