TALLERS PER ESTUDIAR I VIURE MILLOR

PROJECTE TU POTS !

Un dia al mes

En què consisteix?

El programa Tu Pots! pretén acompanyar-te a tu i a totes les persones joves d’entre
12 i 18 anys en la vida d’estudiants, donant-vos suport en les diﬁcultats que us trobeu per a fer el treball personal que us cal realitzar fora de l’horari d’institut.

Un cop al mes o cada 2 mesos, pots assistir als tallers que et facilitaran la feina
d‘estudiant o bé als d’eines personals per viure més feliçment aquesta etapa de jove.

Què t‘ofereix?

Trobaràs anunciat cada taller a la cartellera de l’Espai de treball de l’institut i al perﬁl
d’Instagram.

T’ofereix un conjunt d’espais de treball adequats per a que puguis anar a fer deures
o a estudiar de dilluns a divendres, tranquil·lament i amb suport de professionals que
et podran ajudar en els teus dubtes. Així mateix, et permet gaudir d’altres activitats
puntuals que t’ajudaran a viure millor aquesta etapa d’estudiant.

El cost d’aquests tallers serà d’1€ al mes.

ESPAI DE TREBALL DE L‘INSTITUT
Dimecres de 16 a 18h
Dijous de 18 a 20h

A l’espai de treball i suport als estudis hi pots anar a fer deures o estudiar
tranquil·lament, així com a fer treballs en grup. També tens l‘oportunitat de demanar
els dubtes que tinguis en les diferents matèries a professorat voluntari disposat a
ajudar-te i a aclarir-los .
L’ús d’aquest espai és lliure i pots anar-hi sempre que ho necessitis.

CLASSES DE REFORÇ DE MATEMÀTIQUES
Dilluns i dimarts de 17.00h a 20.00h
Pots apuntar-te a classes ﬁxes de reforç per a demanar dubtes especíﬁcament sobre els deures de matemàtiques. T’acompanyarà un professor amb domini d’aquesta
matèria:
Dilluns de 16 a 17h: 1r d’ESO.
Dilluns de 17 a 18h: 2n d’ESO.
Dilluns de 18 a 19h: 3r d’ESO.

Per assistir-hi, cal que omplis prèviament una butlleta d’inscripció que trobaràs al
mateix espai i et comprometis a no faltar-hi (per tal de no prendre el lloc a un/a
altre/a estudiant que ho podria aproﬁtar).

Dimarts de 16 a 17h: 4t d’ESO.
Dimarts de 17 a 18h : 1r de BAT.
Dimarts de 18 a 19h: 2n de BAT.

Per anar-hi, també cal que omplis prèviament la butlleta d’inscripció corresponent, et
comprometis a no faltar cap dia, per tal de no prendre el lloc a un/a altre/a estudiant
que ho podria aproﬁtar i ho presentis a la secretaria de l’institut. Hi ha places limitades, que s’ocuparan per ordre d’inscripció
El cost d’aquesta activitat és de 15€ al mes, per les famílies sòcies de l’AMPA, i de
25€ per la resta.

CLASSES DE REPÀS GENERAL
Dimarts de 16.45h a 17.45h
Com cada any, també pots apuntar-te
„ a les classes
„ que ofereix de forma gratuïta
la Creu Roja en el marc del projecte Èxit escolar. Cada dimarts els voluntaris t‘hi
acompanyaran.
Per anar-hi cal que omplis previament la butlleta d‘inscripció i ho presentis a la secretaria de l‘institut. Hi ha places limitades. S‘ocuparan per ordre d‘inscripció i amb
la recomanació del teu tutor/a de l‘institut.

ESPAI DE TREBALL DE LA BIBLIOTECA

De dilluns a divendres de 15.30h a 20.00h

A la biblioteca municipal disposes de l’Aula de Suport on pots anar a fer deures així
com a fer treballs en grup. Si vols estudiar de forma individual i en silenci pots utilitzar la sala d’estudi al primer pis.
Per altra banda, a la biblioteca disposes de llibres de totes les matèries i ordinadors al
teu abast per a poder fer recerques d’informació, així com imprimir els teus treballs.
El personal de la biblioteca et pot assessorar en tot allò
que necessitis.
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