REFORÇ ESCOLAR ESO
- ESTIU 2020 CURS INTENSIU PER A ALUMNES D’ESO
• DATES: De l’29 de Juny al 31 de Juliol i del 24 d’Agost al 10 de Setembre (possibilitat d’inscriure’s per
setmanes).
• HORARI: Dintre de la franja horària de dilluns a divendres de 9’00 a 14’00 h.
• CONTINGUTS DE LES MATÈRIES:
Aquest curs està pensat per aquells alumnes que necessiten fer un reforç general de les assignatures
següents:

- Àrea de Lletres: Llengua catalana, Llengua castellana, Literatura o Socials.
- Àrea de Ciències: Matemàtiques, Biologia, Física i Química, Naturals o Tecnologia.
- Anglès.
Al finalitzar el curs, cada alumne rebrà un informe de seguiment i aprofitament.
• GRUPS: Els grups tenen un màxim de 10 alumnes per classe, el que garanteix una atenció totalment
personalitzada i tots els professors són titulats i amb una llarga experiència contrastada en la didàctica
del reforç escolar.
L’assistència a les classes està controlada diàriament i informem als pares o tutors en cas de que es
produeixi un retard o una absència injustificada.

En matèria de PREVENCIÓ i HIGIENE complirem amb la normativa exigida per les
autoritats en cada moment: gel desinfectant, distància entre els alumnes,...
• PROMOCIONS I DESCOMPTES: 5% de descompte pels alumnes que s’inscriguin 4 setmanes o més, pel
2on o 3er germà, pels alumnes actuals de l’Acadèmia Accés i pels alumnes que pertanyen a famílies
nombroses o monoparentals.
Els descomptes no són acumulables.
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PREU DEL CURS
Oferim la possibilitat de confeccionar la modalitat del curs de reforç intensiu d’estiu segons la vostra
conveniència:

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

OPCIÓ 4

CURS
COMPLERT

BLOC DE
CIÈNCIES

BLOC DE
LLETRES

ANGLÈS

(Bloc de Ciències + (Mates, Bio, Física,
Bloc de Lletres +
Química,
Anglès)
Tecnologia o
Naturals)

(Català, Castellà,
Literatura o
Socials)

De dll a div
de 9 a 14h

7,5 hores a la
setmana

7,5 hores a la
setmana

7,5 hores a la
setmana

120 €

55 €

55 €

55 €

setmanals

setmanals

setmanals

setmanals

S’abonarà el 50% de l’import total en el moment de la inscripció i la resta màxim una setmana abans de
començar el curs.
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