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L’Aprenem compartint és un projecte
impulsat pel Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, amb el suport del
Districte de Sants-Montjuïc i la Diputació de
Barcelona. És un recurs educatiu de car...

El Projecte
Data límit de presentació: Dijous, 26
L ᤀ䄀瀀爀攀渀攀洀 compartint és un projecte impulsat pel Secretariat d ᤀ䔀渀琀椀琀愀琀猀 de Sants, Hostafrancs iSetembre 2019
la Bordeta, amb el suport del Districte de Sants-Montjuïc i la Diputació de Barcelona. És un
Referència de la plaça: Projecte Aprenem
recurs educatiu de caràcter preventiu al servei dels centres de primària i secundària i que té la
compartint
finalitat de millorar l ᤀ愀瀀爀攀渀攀渀琀愀琀最攀Ⰰ les actituds i la motivació de l ᤀ愀氀甀洀渀愀琀 amb dificultats.
Organitza: Secretariat d’Entitats de Sants,
http://www.secretariat.cat/aprenem-compartint
Hostafrancs i la Bordeta

Perfil de la persona voluntària
Es cerquen persones amb ganes de donar-los un cop de mà, ajudar-los al moment de fer els
deures i d’estudiar.
Data límit de presentació: Dijous, 26 Setembre 2019
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Projecte Aprenem compartint
Funcions:
La persona voluntària acompanyarà un grup de 10 alumnes al moment de fer els deures i
d’estudiar amb el suport d’un/a monitor/a responsable del grup.
Les tasques que durà a terme són:
Donar suport a l ᤀ愀氀甀洀渀愀琀Ⰰ resolent dubtes i ajudant-lo a fer els deures, a planificarse i a estudiar per preparar els exàmens.

Tancament de cada sessió amb una trobada de 10 minuts amb l ᤀ攀焀甀椀瀀 per avaluar
la sessió.
Assistència a una reunió trimestral per avaluar dinàmiques, metodologies,
l’aprenentatge/comportament de l’alumnat i fer propostes de millora.

Condicions de la plaça:
Es farà una entrevista prèvia. S’oferirà formació i assessorament per poder dur a terme
l’acompanyament educatiu.

Temps de dedicació
Una o dues tardes a la setmana durant 90 minuts.
Dates i horaris
Primària: a partir de l’1 d’octubre. De 16 a 17.30 h o de 16.30 a 18 h.
Secundària: a partir del 30 de setembre. De 16.30 a 18 h (dimecres) / De 18 a 19.30
/ De 18.15 h a 19.45 h.
Lloc
Primària: a les mateixes escoles de l’alumnat. Totes són als barris de Sants,
Hostafrancs o la Bordeta.
Secundària: a la sala de lectura Miquel Martí i Pol. C/ Constitució, 1 (barri de La
Bordeta de Barcelona).

Informació requerida:
Contacte:
Núria Esterri
Sants, 79 | 08014 Barcelona
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript
habilitat per veure-la.
Tel. 93 291 89 43
Organitza: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

