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Benvolguts pares i mares,  
 
Aquest curs un dels objectius que ens hem plantejat és la millora dels hàbits d’estudi  
del nostre alumnat per assolir els nivells d’èxit desitjats. Considerem necessària la 
implicació de tota la comunitat educativa (alumnat, famílies i professorat) perquè aquest 
objectiu s’assoleixi.   
 
Les actuacions que durem a terme són les següents: 
  
Pel que fa l’alumnat es faran diferents sessions de tutoria on es convidaran exalumnes 
de l’Institut que actualment són universitaris i estudiants de Cicles formatius per realitzar 
una xerrada sobre què feien ells quan eren estudiants al nostre centre, con s’organitzaven 
les  hores d’estudi, com planificaven el seu dia a dia, etc. 
 
Paral·lelament, es realitzaran sessions de tutoria on es donaran eines i recursos per 
millorar els hàbits d'estudi i l'organització del temps i l’espai.  
 
 
El professorat, des de les diferents matèries, treballarà les següents tècniques d'estudi  
en funció del curs: 

 
1r ESO La lectura. El subratllat. El resum. 
2n ESO L'esquema. El mapa conceptual. 
3r ESO La presa d'apunts. El treball escrit monogràfic. 
4t ESO La recerca d'informació. El treball escrit en grup. 

 

Si volem que aquesta sigui una experiència d’èxit, considerem imprescindible la vostra 
implicació . És per aquest motiu que hem preparat conjuntament amb l’AMPA una 
xerrada-taller dirigida a les famílies  dels alumnes d’ESO a càrrec de la psicòloga Milos 
Salgueda on, entre d’altres, es donaran pautes per instaurar i mantenir hàbits d ’estudi  
i s’explicarà com transmetre estratègies d’automotivació. 

 

Per aquest motiu us convoquem a la xerrada-taller  en les següents dates: 

1r ESO: 23 de març a les 18 hores 

2n ESO: 26 de març a les 18 hores 

3r ESO: 13 d’abril a les 18 hores 

4t ESO: 18 de març a les 18 hores 

 

 

Cordialment, 

Pol Solé       Montserrat Zaera 
Coordinador Pedagògic     Directora  


