
TALLER 

“NO ESTUDIÏS MÉS, ESTUDIA MILLOR”

La Regidoria de Joventut organitza aquest taller de tècniques d'estudi que té com objectiu donar
elements per superar les dificultats en el  treball escolar i aconseguir un bon rendiment acadèmic

Un taller molt pràctic que permet a l'estudiant activar recursos que li seran d'utilitat immediata

Per a joves de 1er i 2on d'Eso

DIMARTS 12 de novembre

De 17:15h a 18:45h 

A l'Índex 

Activitat gratuïta (cal inscripció prèvia)

Places limitades

A càrrec de Lídia Costa. TU POTS. Psicologia i Formació

Continguts:

– La preparació personal per estudiar 

– L'organització com a punt clau per un bon rendiment

– Anem per feina: les classes, els redactats, els treballs, la lectura i el subratllat, els resums i 
els esquemes.

– Els exàmens: orals, test, curts i llargs.

  INSCRIPCIONS
  A partir del 28 d'octubre, a l’Índex

  De dilluns a divendres de 16h a 20h

  ÍNDEX. Servei de Joventut
  C/ Pompeu Fabra, 34
  Sant Sadurní d'Anoia 
  Tel. 93 891 33 20
  index@santsadurni.cat

  

Taller adreçat a pares i mares:

  “Que no estudïi més sinó millor”

  Dotar als pares i mares de més recursos a l'hora 
d'ajudar als seus fills/es en l'estudi

  Dijous 14 de novembre, a les 19h a l'Index
 

I a més..



BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
Estic interessat/a a fer la inscripció i participar al taller de “No estudiïs més, estudia millor”, que es 
farà a l'Índex, el dimarts 12 de novembre de 2019 a les 17:15h

NOM I COGNOMS:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

MAIL:

ESCOLA I CURS:

AUTORITZACIÓ PER  A MENORS DE 18 ANYS

Jo, ________________________________________, com a mare, pare o tutor/a legal, amb

DNI_________________,  autoritzo  el/la  _______________________________,  perquè

realitzi el taller de “No estudiïs més, estudia millor”, que es farà a l'índex els dia assenyalat

anteriorment en aquesta butlleta.

Signatura de la mare, el pare o la tutoria legal.

DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i  regulat per la
Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es
demana  el  consentiment  dels  participants  de  l'activitat  pel  seu  enregistrament  visual  (fotografia  i/o
videocàmera). 

   AUTORITZO la captació i l’enregistrament d’imatges del meu fill/a sense finalitat comercial que l’Ajuntament de
Sant Sadurní  d’Anoia  pugui divulgar pels seus canals de comunicació (web, programes, fulletons, butlletins, etc.)

PROTECCIÓ DE DADES

Es comunica que als efectes d’allò disposat en la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les

dades facilitades en aquesta fitxa queden recollides en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és el l’Ajuntament de Sant Sadurní

d’Anoia, Plaça Ajuntament, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, la finalitat del qual és gestionar les activitats i mantenir una relació amb els

interessats per activitats juvenils i accions especialment dissenyades per a aquest col·lectiu. En aquesta adreça, es podrà exercir el dret

d’accés, rectificació i cancel·lació enviant-hi una sol·licitud escrita i signada en què figurin el nom, cognoms i DNI de l’interessat.


