
ORGANITZA:
Gabinet Psicopedagògic Municipal i Regidoria d’Educació de l’Excm. Ajuntament de 
Petrer. Projecte fi nançat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport l’any 2020.

INSCRIPCIÓ:
Si estàs interessat/ada apunta’t al taller enviant la foto de la inscripció fi rmada al correu 
electrònic de la Regidoria d’Educació de Petrer, educacion@petrer.es

Places: 18 per limitació de l’aforament. S’assignaran per rigorós ordre d’arribada, 
responent al correu electrònic de cada sol·licitant.

MOLT IMPORTANT: COMPLIMENT DE NORMES (COVID-19).

• S’informa les famílies que s’exigirà el compliment de totes les mesures de prevenció 
per al control del covid: ús de gels, control de temperatura, neteja de mans, ús 
obligatori de la màscara, la distància mínima obligatòria d’1 metre i mig entre els i 
les assistents, així com d’altres que es puguen determinar durant el transcurs de la 
situació pandèmica.

• Cada persona només podrà apuntar un participant (excepte en el cas de germans/anes)

• Tindrà prioritat l’alumnat que no haja realitzat abans aquest curs.

• L’activitat només es realitzarà si hi ha un mínim de 15 participants.

• L’organització es reserva el dret de modifi car totes les qüestions que siguen necessàries.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 26 al 30 d’octubre de 2020.

TALLER DE TÈCNIQUES
D’ESTUDI - SISÉ DE PRIMÀRIA

“Aprén a estudiar” Curs 2020/2021

Dirigit a alumnat de sisé de primària matriculat en els col·legis de
Petrer o empadronat en el municipi

REGIDORIA
D’EDUCACIÓ



DIRIGIT A: alumnat de sisé de primària matriculat en els col·legis de Petrer 
o empadronat en el municipi

CALENDARI:
• OCTUBRE: 31.
• NOVEMBRE: 7, 14, 21 i 28.
• DESEMBRE: 12.

HORARI I LLOCS:
• 10:00 – 11:30 h
Al Parc de Trànsit i Educació Viària, C/ Comparsa Barbarescos, 6, Petrer.

SESSIONS:
6 sessions els DISSABTES.

CONTINGUTS DEL CURS:

• Condicions i planifi cació del temps d’estudi.
• Tècniques de lectura ràpida i comprensiva.
• Normes per a aprendre millor en classe, presa d’anotacions.
• El subratllat, resum, esquemes, mapes mentals...
• Tècniques de memorització.
• Com preparar els exàmens segons la matèria.
• Tècniques de control de l’ansietat: relaxació.
• Estudiar EN LÍNIA.
Impartit per especialistes. Les sessions seran pràctiques i participatives.
Es facilitarà material escrit del curs.

PROFESSORAT:
Ana Davia Martínez. Psicòloga.

INSCRIPCIÓ 
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI SISÉ DE PRIMÀRIA («Aprén a estudiar» Curs 2020/2021)

NOM I COGNOMS DE LA ALUMNA O ALUMNE:

CENTRE ESCOLAR:

EDAT DEL SEU FILL/A:

HA REALITZAT AQUEST TALLER ANTERIORMENT?:

SEXE: H

SÍ

D

NO

Amb aquesta inscripció autoritze el personal que organitza 
el curs de tècniques d’estudi, a fer ús de la imatge del meu 
fi ll/a amb fi nalitats de difusió d’informació relacionada amb 
aquesta activitat Firmat: ..................................................

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Omplir per la/el/les/els representant/s legal/s si l’alumne/alumna és menor d’edat)

Sr/Sra  __________________________________________________________________________________________________________

amb DNI/NIF  ___________________________________________________________________________________________________

i domicili al carrer/plaça/avinguda  ______________________________________________________________________________

núm._________________ de_____________________ , CP_________________ , telèfon  ___________________________________

i correu electrònic  _____________________________________________________________________________________________

i Sr/Sra  ________________________________________________________________________________________________________

amb DNI/NIF ____________________________________________________________________________________________________

i domicili al carrer/plaça/avinguda  ______________________________________________________________________________

núm._______ de ________________________________, CP ___________, telèfon _________________________________________

i correu electrònic ______________________________________________________________________________________________

representant/s legal/s de l’alumne/alumna menor d’edat amb nom i cognoms  ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

matriculat/ada en el centre educatiu ____________________________________________________________________________

situat a la localitat de Petrer durant el curs 2020/2021,

DECLARE/DECLAREM responsablement que:
• Com a representant/s legal/s declare/declarem el meu/nostre compromís amb el compliment de les normes de 
salut i higiene per a l’alumnat, d’acord amb les normes indicades en la fulla d’inscripció (en relació al COVID-19).
• Em/Ens compromet/comprometem també a controlar diàriament l’estat de salut de l’alumne/alumna a dalt 
indicat abans d’acudir al centre, mitjançant l’observació de la simptomatologia pròpia de la COViD-19 (tos, febre, 
difi cultat en respirar, etc.) i el mesurament de la temperatura corporal. No acudirà al centre en el cas de presentar 
simptomatologia o una temperatura corporal major de 37,5 °C. Es mantindrà aquesta situació de no assistència al 
centre, fi ns que el/la professional sanitari/ària de referència confi rme l’absència de risc per a l’alumne/alumna al 
meu/al nostre càrrec i per a la resta de l’alumnat del Taller.

Petrer, a________ de _______________ de 20_____

                        Firmat.- Representant legal                                               Firmat.- Representant legall           


