REFORÇA’T. Taller de suport a l’estudi
El servei d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera manté el Projecte Reforça’t per a aquest curs
2019-2020. Es tracta d’un taller de suport a l’estudi adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO, que ofereix
l’ajuda d’un formador en un espai de treball amb les condicions adequades per fer deures, preparar
exàmens i estudiar. El taller es portarà a terme a les instal·lacions de la Casa de les Vídues.
HORARI
Dimarts i dijous: de 16 h a 17 h. Alumnes de 1r d’ESO.
Dimarts i dijous: de 17 h a 18 h. Alumnes de 2n i 3r d’ESO.
Dimarts i dijous: de 18 h a 19 h. Alumnes de 3r i 4t d’ESO.
(Aquest és l’horari del curs passat. Pot ser modificat en funció de les inscripcions que hi hagi per
curs. Si hi ha canvis, de seguida s’informarà els interessats.)
PREINSCRIPCIÓ
Caldrà omplir el full d’inscripció i l’autorització dels pares. Aquests documents es podran recollir a
la consergeria de l’institut o bé descarregar-se de www.casadelesvidues.cat/espai-educatiu/. Després
caldrà lliurar-los al tutor de l’institut com a màxim el dia 20 de setembre. Un cop recollides les
inscripcions, els professors establiran quins dels alumnes inscrits assistiran al taller. La resta
quedaran en llista d’espera per si es produeix alguna baixa al llarg del curs.
COST
El taller té un cost de matrícula de 5 € per als alumnes que tenen el carnet jove de CLV i de 10 €
per als que no el tenen*. El cost s’abonarà mitjançant ingrés al número de compte: ES84 0182 5595
4302 0003 8401 (BBVA). En el CONCEPTE caldrà especificar: REFORÇA’T, nom i cognoms de
l’alumne inscrit. El justificant de pagament s’haurà de lliurar al formador la primera setmana
del taller.
Només han de fer el pagament aquells alumnes als quals el tutor els confirmi que poden
assistir al REFORÇA’T.
NOTES:
 El taller començarà el dia 1 d’octubre de 2019 i acabarà el 16 de juny de 2020. Pel que fa a
les festivitats es regirà pel calendari escolar. No hi haurà Reforça’t els dies 17 i 19 de
desembre, la setmana del Crèdit de síntesi i el dia 23 d’abril.
 Les faltes d’assistència s’han de justificar. L’educador del Reforça’t donarà justificants als
alumnes sempre que en necessitin.
 Si un alumne/a no assisteix al taller, no té el comportament adequat o no aprofita les
sessions, en serà expulsat perquè un altre pugui beneficiar-se d’aquest recurs.

Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a:
Mireia Malagón i Dausà – Tècnica d’Educació
Casa de les Vídues – Espai Educatiu
972 83 19 95 | educacio@llagostera.cat

*El carnet jove es pot fer a la Casa
de les Vídues, té un cost de 5€ i
serveix per obtenir descomptes en
les activitats organitzades per
l’Espai Jove CLV.

