
Reforç* 
ESPAI CULTURA CLARET 
 

 
 Adaptació: ens adaptem a les necessitats de cada 

alumne/a. 

 

 Motivació: utilitzem un entorn de gamificació que 

motiva als alumnes i en millora la seva actitud davant 

dels reptes de l’aprenentatge. 

 

 Resultats: els nostres alumnes milloren de forma 

significativa el seu rendiment escolar. 

 

 Avaluació: fem proves periòdiques per situar en cada 

moment els alumnes en el seu nivell d’aprenentatge. 

 

 Assessorament: orientem i guiem als pares per tal  de 

coordinar el reforç amb el treball diari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inscripcions i Matrícula: 
 
Per inscriure's caldrà omplir i enviar a 
espai.cultura@claretbarcelona.cat la còpia del 
formulari d'inscripció i esperar a la confirmació de 
plaça. La còpia del formulari s'envia 
automàticament al vostre correu un cop heu 
omplert el formulari.  
 
Per accedir al formulari: 
https://forms.gle/UcRz77Rs99wt8Ckt5 
 
 
L’Espai Cultura té una matrícula única per a nous 
alumnes de 50€ (antics alumnes 35€) que hauran 
d’abonar juntament amb la primera quota tots 
aquells alumnes que no fan cap altra activitat a 
l’Espai Cultura.  
 

*Els horaris poden estar subjectes a canvis. 
 
 

 
 
PER MÉS INFORMACIÓ: 
http://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-
cultura-claret 
espai.cultura@claretbarcelona.cat 
 
 

EL* 

REFORÇ 
ESPAI CULTURA CLARET 

Curs 2021-2022 
 
  

https://forms.gle/UcRz77Rs99wt8Ckt5
http://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-cultura-claret
http://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/espai-cultura-claret


 

Etapa 5-7 
 

LECTO 
Adreçat a: alumnes de P5, 1r i 2n d’EP.  
Principal objectiu: ajudar a aquells alumnes que presenten dificultats 
per iniciar-se i avançar en la lectoescriptura. Inicialment es fa una 
valoració del nivell de lectura i escriptura dels alumnes per tal 
d’agrupar-los en funció de les seves necessitats.  
 
Horari: 2 hores setmanals dilluns i divendres migdia. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 

MATEMATICK   
Adreçat a: alumnes de P5, 1r i 2n d’EP.  
Principal objectiu: promoure l’adquisició  i millora de les habilitats en 
numeració, càlcul i raonament lògic a partir de l’ús de les noves 
tecnologies de la informació.  Té la finalitat d’incrementar l’agilitat 
mental, millorar la concentració, mecanitzar les operacions 
matemàtiques i potenciar la comprensió de problemes de la vida 
quotidiana 
 

Horari: 1 hora setmanal dilluns i divendres 14,30 a 15 o dimecres de 
12,30 a 13,30. 
Preu: 40 € x 9 quotes mensuals. 
 

Etapa 8-11 
 

CLiE (Comprensió Lectora i Expressió) 
Adreçat a: alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è d’EP.  
Principal objectiu: destinat a aquells alumnes que vulguin reforçar i/o 
ampliar les estratègies de comprensió lectora i la producció i 
estructuració de textos escrits. 
 
Horari:  2 hores setmanals dimarts i dijous al migdia. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 

 
ORTOGRAFICK 
Adreçat a: alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è d’EP.  
Principal objectiu: si el teu fill dubta a l’hora d’escriure, si fa molts 
errors ortogràfics, si li costa aprendre les normes d’ortografia; 
aquesta activitat és per a ell. Es pretén millorar l’ortografia de manera 
lúdica i amena, ajudats d’eines TIC. 
 
Horari: 1 hora setmanal al migdia. 
Preu: 40 € x 9 quotes mensuals. 
 

ARITMATICK 
Adreçat a: alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è d’EP.  

Principal objectiu: destinat a alumnes que vulguin entrenar-se per 
millorar la resolució de problemes lògico-matemàtics. Aprendrem a 
organitzar i consolidar el raonament matemàtic, utilitzant diferents 
procediments i ajudats  per eines TIC.  

 
Horari: 2 hores setmanals dilluns i divendres de 12,30 a 13,30. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 
 

Etapa 8-11, ESO i Batxillerat 
 

REFORÇ D’ANGLÈS 
Adreçat a: alumnes de 4t, 5è i 6è d’EP, ESO i Batxillerat. 
 
Classes destinades a aquells alumnes que presenten dificultats en 
l’anglès curricular. Els alumnes són agrupats per curs i es treballen 
totes les competències lingüístiques. 
 
Horaris: a convenir segons demanda.  
Preus: 1 hora 40€ x 9 quotes / 2 hores 60€ x 9 quotes. 
 

 

 
 
 
 

 

Etapa 12-18 
 

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI 
Adreçat a: alumnes de secundària.  
Principal objectiu: ensenyarem tècniques i estratègies per aconseguir 
un aprenentatge significatiu, potenciar l’autonomia i millorar el 
rendiment en l’estudi. 
 
Horari: 1 hora setmanal al migdia.  
Preu: 40 € x 9 quotes mensuals. 
 

ARITMATICK 
Adreçat a: alumnes de 1r d’ESO.  
Principal objectiu: destinat a alumnes que vulguin entrenar-se per 
millorar la resolució de problemes lògico-matemàtics. Aprendrem a 
organitzar i consolidar el raonament matemàtic, utilitzant diferents 
procediments i ajudats  per eines TIC.  
 
Horari: 1 hora setmanal al migdia dijous de 12,30 a 13,30. 
Preu: 40 € x 9 quotes mensuals. 
 
 

Tutories individuals 
 
Classes particulars per alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. 
Els professors són titulats, amb una àmplia experiència en l’atenció a 
la diversitat i s’assignen en funció de les assignatures a treballar, 
nivell dels alumnes i disponibilitat d’horaris. 
 

Horari: a convenir. 
Preu: 98€ x 9 quotes mensuals (1 hora setmanal). 
 
 
 
 


