CURS D’ESTIU

ESO I BATXILLERAT
DEL 29 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
DE 9.00 A 13.30 h

CURS D’ESTIU ESO I BATXILLERAT 2020

1

ALUMNES QUE HAN REALITZAT 1r, 2n i 3r d’ESO
El curs d’estiu s’estructura en classes de diferents àrees, a càrrec d’un professor de l’àrea
natural i de ciències, un altre de l'àrea social i de lletres i un tercer especialista en anglès.
Conjuntament s’ofereixen unes sessions d’organització, tècniques i recursos generals per
al treball i l’estudi, i el seguiment d’aquest, en una aula de treball i estudi amb un altre
professor, que s’encarregarà de fer el seguiment de cadascun i informar-vos a les famílies
del grau d’aprofitament.
OBJECTIUS
•

Reforçar competències d’aquest curs que seran necessàries de cara al vinent.

•

Repassar els continguts clau del curs que finalitzem, especialment aquells
importants pels cursos posteriors.

•

Aprendre i millorar la dinàmica de treball i estudi, les tècniques i recursos, en un
ritme més tranquil, durant un mes de les vacances d’estiu.

•

Retornar a una dinàmica presencial a les aules.

•

Orientar i informar a famílies i alumnes sobre el curs vinent.

CURSOS
Segons la necessitat de cada alumne, les famílies podeu triar en la inscripció els cursos
que considereu que poden ser d’utilitat, d’entre els que s’ofereixen a continuació.
•

Curs intensiu de llengües vehiculars: Català i Castellà

•

Curs intensiu de Matemàtiques.

•

Curs intensiu d’Anglès

•

Curs d’organització, planificació, tècniques i recursos de treball i estudi.

Qui s’inscrigui només a alguns dels cursos, mentre no s’està fent classe, s’estarà a l’aula de
treball, amb un professor, fent la feina individual i el seguiment i orientació personal (mirar
l’apartat d’horaris).
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ALUMNES QUE FARAN BATXILLERAT EL CURS VINENT
El curs d’estiu s’estructura en classes de diferents àrees, a càrrec d’un professor de l’àrea
natural i de ciències, un altre de l'àrea social i de lletres i un tercer especialista en anglès.
Conjuntament s’ofereixen unes sessions d’organització, tècniques i recursos generals per
al treball i l’estudi, i el seguiment d’aquest, en una aula de treball i estudi amb un altre
professors, que s’encarregarà de fer el seguiment de cadascun i informar-vos a les famílies
del grau d’aprofitament.
OBJECTIUS
•

Reforçar competències d’aquest curs que seran necessàries de cara al vinent.

•

Repassar els continguts clau del curs que finalitzem, especialment aquells
importants pel curs vinent.

•

Preparació per a un batxillerat (els que començaran primer): entendre la dinàmica
de treball i estudi de l’etapa post-obligatòria.

•

Aprendre i millorar la dinàmica de treball i estudi, les tècniques i recursos, en un
ritme més tranquil, necessaris en un batxillerat.

•

Retornar a una dinàmica presencial a les aules.

•

Orientar i informar a famílies i alumnes sobre el curs vinent.

•

Aprofitar per avançar el treball de recerca.

CURSOS
Segons la necessitat de cada alumne, i la modalitat que es cursi de batxillerat, les famílies
podeu triar en la inscripció els cursos que considereu que poden ser d’utilitat, d’entre els
que s’ofereixen a continuació.
•

Curs intensiu de llengües vehiculars: Català i Castellà

•

Curs intensiu de Matemàtiques.

•

Curs intensiu de Física i Química.

•

Curs intensiu d’Anglès

•

Curs d’organització, planificació, tècniques i recursos de treball i estudi.

•

Assessorament i tutoria del Treball de recerca.

Qui s’inscrigui només a alguns, mentre no s’està fent classe, s’estarà a l’aula de treball, amb un
professor, fent la feina individual i el seguiment i orientació personal (mirar horaris).
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HORARIS
Cada matí constarà de dos blocs de dues hores: de 9:00 a 11:00, i d’11:30 a 13:30, amb
mitja hora de descans i esbarjo.

AULA ESO
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 9 a 10

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

De 10 a 11

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

Descans
D'11:30
a 12:30
De 12:30
a 13:30

Tec Estudi

ANGLÈS

TeC Estudi

ANGLÈS
AVAL.STMNA/
PREP VINENT

TeC Estudi

ANGLÈS

TC Estudi

ANGLÈS

AULA BATXILLERAT
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

De 9 a 10

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

CAT/CAS

De 10 a 11

MATES

MATES

MATES

MATES

MATES

Descans
D'11:30
a 12:30
De 12:30
a 13:30

FIS/QUI

Tec Estudi

ANGLÈS

FIS/QUI
ANGLÈS

TeC Estudi

ANGLÈS

TC Estudi

ANGLÈS

En paral·lel hi haurà la tercera aula, amb professor, oberta en el mateix horari pel treball
individual i la planificació, de manera que cada alumne tindrà el seu horari personal, en
funció dels cursos als quals s’hagi apuntat.
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PREU I INSCRIPCIÓ
La inscripció es pot fer per setmanes, tenint en compte, que, per una qüestió d’aprofitament
del curs, cal una inscripció de dues setmanes consecutives com a mínim.
El preu setmanal del curs d’estiu és de 100€ setmanals, que es passaran per rebut bancari
a l’inici del curs d’estiu.
La persona de contacte és en Toni Puga (alpe@santmarc.com), tutor de 2n de batxillerat i
us hi podeu adreçar per correu electrònic, tant per les inscripcions, com per qualsevol
consulta prèvia. Només cal que envieu la informació que es demana a continuació.
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DADES INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms de l’alumne:
Curs realitzat:
Acudirà al Curs d’Estiu les següents setmanes:
SETMANA 1 - Del 29 de juny al 3 de juliol
SETMANA 2 - Del 6 al 10 de juliol
SETMANA 3 - Del 13 al 17 de juliol
SETMANA 4 - Del 20 al 24 de juliol
SETMANA 5 - Del 27 al 31 de juliol
A quins cursos es vol apuntar?

•

ALUMNES QUE HAN FET 1r, 2n O 3r d’ESO:

Curs intensiu de llengües vehiculars: Català i Castellà
Curs intensiu de Matemàtiques.
Curs intensiu d’Anglès
Curs d’organització, planificació, tècniques i recursos de treball i estudi
•

ALUMNES QUE FARAN BATXILLERAT:

Curs intensiu de llengües vehiculars: Català i Castellà
Curs intensiu de Matemàtiques.
Curs intensiu de Física i Química.
Curs intensiu d’Anglès
Curs d’organització, planificació, tècniques i recursos de treball i estudi.
Assessorament i tutoria del Treball de recerca.
* Els cursos que no tinguin un mínim d'inscripcions no es duran a terme.
Dades del sol·licitant (Pare/ Mare)
Nom i Cognoms:
Data:

/

/

Compte bancari (Només en cas de no ser alumne/a de l’escola o no estar ja matriculat pel
curs vinent).

Més informació a l’atenció de Toni Puga (alpe@santmarc.com)

