Els presentem el Taller de REFORÇ
ESCOLAR i TÈCNIQUES D’ESTUDI
dirigit als alumnes del Col·legi
Jesús-Maria Claudina Thévenet.

Per a qualsevol consulta, poden trucar a
ACTIVA al telèfon 93 284 02 22, de 9h a
14.30h i de 15.30h a 18h (divendres de 8 a
15h) o bé escriure a catalunya@activa.org

COL·LEGI JESÚS-MARIA
CLAUDINA THÉVENET
Per tal que es dugui a terme
aquesta activitat, cal que hi hagi
un mínim d’11 inscripcions. Si no
s’arriba a aquest mínim, s’avisarà
degudament a les famílies.

ESTIU 2015
Reforç Escolar

(de 5è EP a 4t ESO)

Per tal d’inscriure els seus fills/es en
aquesta activitat, els preguem que
omplin la butlleta d’inscripció que
els adjuntem i la lliurin a la Porteria
abans del 15 de juny. És molt
important que respectin el termini
de lliurament.
 2 setmanes (del 29/06 al 10/07)

NIF:........................................................

Codi alumne
(A omplir per ACTIVA)

 ESO

Data:
Firma del pare/mare/tutor/a:

Es possible que durant la realització de les activitats es facin fotografies d’ús pedagògic destinades a la difusió educativa no comercial. En cas de no estar conforme, marqui la casella 
ACTIVA us informa que les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer d’aquesta entitat denominat Clientes Servicios Formación. També us informem que les dades dels alumnes s’incorporaran al mateix fitxer. La finalitat de
recollir aquestes dades és la gestió de la vostra relació com a client d’ACTIVA l’enviament d’informació que us pugui interessar, així com la prestació del servei als alumnes. La informació recollida Clientes Servicios Formación
només es comunicarà a l’Administració Tributària i a les entitats bancàries a efectes del compliment de les obligacions de pagament. Les informacions personals dels alumnes mai no se cediran a terceres entitats. L’adreça de contacte
serà Avinguda de Portugal número 37, 1r b, 26.001 de Logroño, on es podran exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició previstos per la llei.

Titular: ..................................................................................

Núm. de compte IBAN: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 1 setmana (del 29/06 al 03/07)

Indiqui les dates desitjades:

JESÚS-MARIA CLAUDINA THÉVENET

AUTORITZO el meu fill/la meva filla a assistir al taller de reforç escolar i tècniques d’estudis que es realitzarà a les instal·lacions del COL·LEGI:

Telèfon 1: ....................................... Telèfon 2: .............................. Correu electrònic: ...................................................................................

Data de naixement (de l’alumne): ….. /….. /………. Adreça: .............................................................................................................................

l’alumne/a: ...................................................................................................................................... del CURS: .....................  E.P.

Sr/Sra.: ........................................................................................................................................................................... pare/mare/tutor/a de

Butlleta d’inscripció: CURS REFORÇ ESCOLAR

-----------------------------------------------------------------------------------

Benvolgudes famílies,


CLASSES DE REFORÇ I TÈCNIQUES D’ESTUDI

Activitat dirigida a alumnes
des de 5è de primària fins a
4t ESO.
El nostre objectiu principal, més enllà d’ajudar
els alumnes amb els continguts de les diferents
matèries, és motivar-los i donar pautes perquè
aprenguin a organitzar-se i a estudiar de
manera autònoma i efectiva.

Horari de dilluns a divendres:

ON I QUAN?
DIES
Del 29 de juny

1

al 3 de juliol
De 29 de juny

2

al 10 de juliol

ACTIVITATS DE REFORÇ

HORARI

QUOTA

De 9 a 13h

50€

De 9 a 13h

100€

5% de descompte per a germans (a partir del 2n germà/na

Aquestes classes van adreçades a aquells
alumnes que tinguin inquietuds o dificultats
davant de qualsevol matèria. Amb el suport
d’un professor qualificat reforcem les
assignatures que més ens han costat durant el
curs, fem deures d’estiu, etc.
CARACTERÍSTIQUES:


inscrit en qualsevol de les activitats d’estiu d’ACTIVA).

HORARI

ACTIVITAT

9:00h a 10:30h

Tècniques d’estudi

10:30 a 10:50h

Esbarjo

10:50 a 13:00h

AULA D’ESTUDI:
Activitats de reforç

REUNIÓ INFORMATIVA: 15 d’abril a
les 17:30h a la Sala d’Actes del
col·legi.

A les instal·lacions del Col·legi Jesús-Maria
Claudina Thévenet.

TÈCNIQUES D’ESTUDI
Conèixer bé les tècniques d’estudi és l’element
clau per a l’èxit acadèmic. Estudiar requereix
unes tècniques i uns hàbits que s’han
d’aprendre. La tasca d’estudiar, quan millor
organitzada estigui, menys esforç exigeix i major
rendiment s’obté. Els objectius principals són:


Conèixer tots els factors que afavoreixen
l’estudi.



Millorar el nivell d’atenció, concentració i
memòria.



Aprendre a organitzar les tasques
acadèmiques i a elaborar la pròpia
agenda.



Rendibilitzar l’esforç per tal de
millorar el rendiment general.

Augmentar el nivell de comprensió i
adquisició de coneixements.

Professor qualificat i amb experiència
docent.



Atenció personalitzada.



Explicacions adaptades a les necessitats
formatives.



Classes dinàmiques i enriquidores.

INSCRIPCIONS i FORMA DE
PAGAMENT
Per tal d’inscriure els seus fills/es a aquest curs,
els preguem que omplin la butlleta d’inscripció
que els adjuntem i la lliurin a la Porteria abans
del 15 de juny. És molt important que respectin
el termini de lliurament*.
L’import total es carregarà per domiciliació
bancària durant la segona quinzena de juny de
2015.
* Els grups es formaran en funció del nombre d’alumnes
inscrits. En cas de no arribar a un nombre mínim d’11
participants, ACTIVA es reserva el dret de no iniciar
l’activitat.

