Aula d’estudi
Horari: dimarts de 17h a 18.15h
Aula: 110
1. OBJECTIUS
Fomentar l’hàbit de fer els deures en l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4r d’ ESO que no treballen ni fan les tasques
de deures.
Facilitar un espai per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4r d’ ESO que el necessita per treballar amb l’ajuda d’un
professor.
2. SELECCIÓ DE L’ALUMNAT
Els tutors seran qui proposaran als candidats a les reunions setmanals de tutors a partir de:
a. la demanda de professors o demanda de l’equip docent,
b. la demanda dels tutors a les reunions de tutors,
c. la decisió presa pel tutors a partir del control de deures setmanals.
3. COMUNICACIÓ ALUMNAT - PROFESSORAT
Tutor/a
a. El tutor comunica al Cap d’Estudis a les reunions de tutors quin alumnat ha d’anar a l’aula d’estudi.
b. El tutor comunica a les famílies, via agenda escolar (amb la confirmació de la família) o via
telefònica, els motius i els dies pels quals ha d’anar a l’aula d’estudi.
Professorat
El professorat que ha demanat que un alumne vagi a l’aula d’estudi li ha de proporcionar obligatòriament la
feina de les següents maneres:
a. Especificant a l’agenda les tasques a realitzar
b. Entregant-li la feina
c. Reclamar-li la feina encarregada, i valorar la seva realització, per a reforçar positivament l’esforç i
l’aprenentatge de l’alumne si ha observat una millora.
Alumnat
L’alumnat ha de:
a. portar el material de classe
b. portar la feina a realitzar i un llibre de lectura.
c. lliurar la feina realizada al professorat corresponent.
4. CONTROL DE L’ALUMNAT
El control d’assistència i el treball de l’alumnat es portarà a terme mitjançant una fitxa de control on es
valorarà: l’assistència i el treball realitzat. El professor encarregat de l’aula d’estudi ho comunicarà
periòdicament al Cap d’estudis.
5. METODOLOGIA
El professor responsable prioritzarà la consecució d’un ambient de silenci, de concentració i d’autonomia
dels alumnes per a que puguin realitzar la seva feina.
Per aquest motiu, per tal de reforçar els alumnes que mantinguin una conducta apropiada a l’aula en la
realització de la seva feina, aquests podran sortir 15 minuts abans de la finalització, 18:15 h.
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