
1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la presenta

Classes repàs 

Sóc estudiant de Magisteri en Educació Primària i porte 3 anys donant classes de repàs per a 
tindre uns ingressos extra. 

2.- Objectius de la mateixa

- Recolzar als estudiants de primària i secundària en les materies escolars
- Aconseguir treballar amb una metodologia no directiva i partipativa
- Millorar el sistema d'organització i estudi dels participants

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

* Tècniques d'estudi i organització de l'agenda
* Posada en comú dels continguts a recolzar i farem un calendari on cada dia ens dedicarem de 
manera especial a eixa materia. 

4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...) 

Dirigit a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys i IES fins a 4t ESO

5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i 
màxim de participants...

En funció dels inscrits dividirem els nivells, una proposta serie:
dilluns i dimecres de 16h a 17h 1r cicle d'ESO
dilluns i dimcres de 17h a 18h Primària
 dilluns i dimecres de 18h a 19h 2n cicle d'ESO
 
Participants des de 5 a 8 persones per hora



6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Necessitarem espai, taules i cadires, projector i altaveus (per si podem posar videos que ens 
ajuden a explicar alguna temàtica en especial)

Pressupost per un trimestre:

- Material bàsic (fulls, bolis,...) 10€
- Cost per hora del monitor 20€

7.-Proposta de finançament: quan necessites per a tirar endavant la proposta? Quan 
pagarà cada assistent al taller?

Proposta de finançament:
cada alumne pagaria la hora 7€
 

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:

1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts

3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que

faça comparativament rendible l'activitat.


