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CONTACTE AMB ALUMNES ESTRANGERS

Montessori
fa un intercanvi
amb Alemanya
® Acaba la primera promoció de professorat

especialitzat format a l’escola de Figueres
FIGUERES | CARLES AYATS

Dinou alumnes i dos professors de la ciutat alemanya de
Linsengericht-Altenhasslau han
visitat l’Alt Empordà, la setmana passada, convidats pels seus
companys de l’Escola Montessori de Figueres. Així ha acabat
l’intercanvi d’alumnat, iniciat
temps enrere per un grup de
quinze joves altempordanesos i
dos professors que varen visitar
el centre que treballa el mètode
de Maria Montessori prop de
Frankfurt.
Celine, una de les joves ale-

Més d’un centenar de
professors acaben aquest juliol
el primer Master en Educació
Montessori celebrat a Figueres
manyes, marxa de l’Alt Empordà enamorada del seu paisatge,
però sobretot “de les seves platges”. Per aquesta estudiant, com
per a la resta dels seus companys,
el viatge ha servit per posar en
pràctica les seves classes de castellà però, sobretot, per conèixer
Figueres, “i el Museu de Salva-

EL RELLOTGE

Altempordanesos amb els seus companys del Montessori. MONTESSORI

dor Dalí”, així com altres racons
emblemàtics de la comarca, com
Cadaqués i Roses. Han conviscut amb les famílies dels alumnes del centre de la mateixa manera que els empordanesos varen ser acollits en aquell municipi alemany de poc més de quatre mil habitants.
Carme, Mar, Anna i Sara,
quatre alumnes de Figueres,

també es mostren “molt satisfetes” de les amistats forjades en
aquest intercanvi que va començar amb un enviament recíproc
de cartes i fotografies.
Estudiants d’arreu d’Espanya
L’Escola Montessori acollirà, des
de l’1 de juliol i fins a l’1 d’agost,
les classes finals de la primera
promoció del Màster en Educa-

ció Montessori organitzat conjuntament amb l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona. Aquest
curs, semipresencial, s’ha realitzat al llarg dels dos últims estius
i compta amb professors interessats a especialitzar-se en
aquest mètode educatiu que han
vingut d’arreu de la geografia espanyola.

LA FITXA

Fa un curs que celebràvem el 25è
aniversari. Ens enorgulleix d’haverho pogut fer, és a dir, d’haver-nos
pogut dedicar 25 anys a ajudar centenars de nens i nenes en els estudis de Primària, i de nois i noies en
els d’ESO i de Batxillerat. I, sobre-

tot, de poder seguir-ho fent perquè
ens agrada, perquè ens hi trobem
bé fent-ho i perquè els resultats obtinguts al llarg de 25 cursos ens permeten de sentir-nos contents de la
feina feta. Anar a l’escola, cursar
l’ESO i estudiar el batxillerat sempre ha comportat alguna dificultat

a la majoria de joves. Que si la llengua, que si les mates o la física. O el
llatí. Llavors és quan nosaltres podem intervenir-hi i mirar que en
dues, tres, quatre hores setmanals
l’obstacle deixi de ser-ho. L’alumne
estarà content, els pares satisfets i
els nostres mestres i profes totes
dues coses.

CENTRE D’ESTUDIS
AQUEST ESTIU...

La façana del centre d’estudis El Rellotge de Figueres. EMPORDÀ

NOVETAT!

Programa bressol
petits músics:
nadons 0,1 i 2 anys

Primera Etapa:
de 3 a 7 anys

Preparació per al nou curs i recuperacions:

Grau Elemental
de Música:

 Repàs de totes les matèries
 Assimilar els conceptes treballats durant el curs
 Recursos per millorar les tècniques d’estudi
 T’ajudem a preparar les recuperacions de setembre
Ens trobareu al carrer
Fossos, 14

FIGUERES
Tel. 620 356 008
i 972 516 332

www.elquadern.es

de 8 a 11 anys

Grau Professional
de Música:

CASALET D’ESTIU

a partir de 12 anys

 Manualitats  Tallers d’expressió plàstica
 Repàs del treballat durant el curs
 Idiomes: anglès i francès

Informació i inscripció:
c/ Colom, 22 · Figueres · Tel. 972 511 789
www.laflautamagica.cat
a/e: info@laflautamagica.cat

TALLER DE CONTES

COMENÇA
CONTINUA
CONSOLIDA
EL TEU ANGLÈS

FIGUERES
Tel. 972 500 059
i 679 699 761
CENTRE ACADÈMIC FITA

147986

147948

Pi i Margall, 23

Peralada, 51 · FIGUERES · Tel./Fax 972 509 053
llibreria_lauca@hotmail.com

Vine i informa-te’n!

A L’ESTIU:

Aquest estiu, l’Acadèmia Fita explicarà contes a la Llibreria L’Auca.
Cada dimecres de juliol i agost a les 18.00 h. Cal inscripció a la llibreria o a l’acadèmia.
ACTIVITAT GRATUÏTA

llibreria · papereria
llibres de text · premsa

Instruments solistes
i Música de Cambra
Activitats d’estiu

NENS - JOVES - ADULTS

A ENGLISH EMPORDÀ
ESCOLA D’ANGLÈS
MATRÍCULA OBERTA CURS 2014-15

Informació: c. Esperança, 1 - 1r (plaça del Gra) FIGUERES - Tel./Fax 972 510 424

w w w. e n g l i s h e m p o r d a . c at

144808

FIGUERES | EL RELLOTGE

CENTRE D’ESTUDIS EL RELLOTGE
 Carrer Col·legi, 24.  Figueres.
쎰 972 50 18 25. elrellotge.com

148311

Classes de reforç i repàs
amb una llarga trajectòria

