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El projecte començarà al maig de 2018.

L’Escola Municipal d’Adults posa en marxa el projecte gratuït “Un
cop de mà”, adreçat a pares i mares

Dimecres 2 de maig de 2018

L’Escola Municipal d’Adults posarà en marxa aquest mes de maig el projecte “Un
cop de mà”, una proposta adreçada a pares i mares d’alumnes de 5è i 6è de primària
i d’ESO que tinguin dubtes sobre diferents conceptes de matemàtiques i català.

La proposta s’ha organitzat a partir de càpsules gratuïtes i independents, de manera
que els pares i mares que així ho desitgin puguin apropar-se als conceptes proposats
i així poder ajudar amb garanties els seus fills i filles a l’hora d’enfrontar-se als
estudis.

Les càpsules “Un cop de mà” començaran la setmana vinent, i s’allargaran fins al
mes de juny. En el cas del català, tindran lloc els dilluns i els dimecres, de 18.30 a
19.30 hores, mentre que les càpsules de matemàtiques s’han previst els dimarts i els
dijous, de 10.30 a 11.30 hores. Fins al moment, el calendari programat és el següent:

Matemàtiques:

8 i 10 de maig: nombres enters
15 i 17 de maig: fraccions
22 i 24 de maig: proporcionalitat directa I
29 i 31 de maig: proporcionalitat directa II
5 i 7 de juny: àlgebra I
12 i 14 de juny: àlgebra II

Català:

Per a més informació sobre aquesta activitat gratuïta podeu adreçar-vos a l’Escola
Municipal d’Adults, presencialment al carrer Pedrissos, 9 o bé trucant al telèfon 93
714 83 55.
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