Informació General

Matèries impartides i horaris

Les nostres classes de reforç estan dirigides per personal
qualificat i s’estructuren segons els diferents nivells educatius del
mapa escolar: primària, ESO i batxillerat...

Primària

Cada alumne troba a SAI, en funció de l’edat i les seves
necessitats concretes, no solament l’ajut i l’orientació necessària
per assolir el curs amb èxit, sinó també un agradable ambient de
treball.

Aprenentatge de la lectoescriptura.
Operacions bàsiques de matemàtiques.
Coneixement del medi social i natural.
Adquisició d’hàbits d‘estudi.

Tot plegat ens permet garantir un alt percentatge d’aprovats i
també un augment de la motivació dels alumnes envers l’estudi.

L'alumne realitza exercicis adequats al seu nivell de maduració i
rep l'orientació del professor en la seva resolució.

Preparem totes les assignatures. L’alumne tria les assignatures i
l’horari de cadascuna segons les seves necessitats.

Horaris de dilluns a divendres a partir de les 17:00h
Es realitza recollida als centres escolars

Les classes es realitzen en grups de 8 alumnes com a màxim i
amb diferents professors, en funció de l'assignatura.
Enviem un informe d'evolució mensual, dirigit als pares, on es
descriu el rendiment de les classes i s'orienta del que ha de
realitzar l'alumne.

En grups reduïts es reforcen els continguts bàsics d’aquesta
etapa:

ESO.
En aquests grups s'orienta a l'alumne amb el propòsit d'aconseguir
els objectius que es marquen en cada cicle. Preparem totes les
assignatures.

CP: _________________ Ciutat:________________
Data naixement: ________________ Curs:________
Pare, Mare o Tutor/a
Nom i cognoms _____________________________
DNI: ________________ Telèfon: _______________
E-mail: ____________________________________
Classes i horari

__________________________________________

Disposem d'un servei d'assessorament pedagògic a la disposició
dels nostres alumnes, a petició prèvia.

__________________________________________

Servei d’acollida

Horari de Dilluns a Divendres a partir de les 17:00h
Servei de recollida al centre escolar.

Adreça: ____________________________________

__________________________________________

Es facilita informació i assessorament sobre tècniques d'estudi.

Per a pares amb nens/es de P3, P4 i P5 que necessiten un lloc
d’acollida a la sortida del cole. Es realitzen diverses activitat
adequades a la edat, manualitats, informàtica, angles,
manteniment escolar, jocs, etc.

Inscripció
Alumne
Nom i cognoms: _____________________________

__________________________________________
Horaris de classe:
Dilluns, dimarts i dijous a partir de les 18:30h.
Dimecres i Divendres a partir de les 16:00h.

Batxillerat
Preparem totes les assignatures. L’alumne tria les assignatures i
l’horari de cadascuna segons les seves necessitats.

Manteniment escolar
Es realitza per a aquells alumnes de P3 i Primària que tan sols
volen un lloc on els ajudin a realitzar els deures diaris, es realitzi
un seguiment i control de l’aprenentatge i corregir les possibles
desviacions del pla formatiu.

__________________________________________
El sota signant com a pare, mare o tutor/a de l’alumne autoritzo la
participació en les activitats incloses en la programació, i faig extensiva
aquesta autorització a la presa de qualsevol decisió medico-facultativa que
en cas d’urgències s’hagués de prendre. Així mateix, autoritzo a que se li
puguin realitzar fotografies i/o vídeos.
El/la sota signant autoritza al tractament i conservació de les seves dades,
així com la cessió de les dades aportades a qualsevol administració o
organisme sempre que així ho requereixi expressament pel compliment de
les seves obligacions especifiques, garantint-ne en tot moment la seva
confidencialitat.

Horari de Dilluns a Divendres a partir de les 17:00h
Servei de recollida al centre escolar.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal, informem que les dades personals facilitades
pels sol·licitants d’aquesta butlleta seran incloses dins d’un fitxer
automatitzat sota la responsabilitat de SAI Centre de Formació – Fernando
Romero Nofre, amb la finalitat de realitzar la valoració de la seva petició.

Horaris de classe a partir de les 19:30h

_____________, ______de______________de 2012
.

Signatura

Tarifes 2011-12
Les tarifes depenen de les hores totals que es realitzen de classe
en el Centre. Així un alumne que faci 5 hores setmanals de
diferents matèries pagarà una quota mensual mes alta que el que
realitza 3 hores setmanals, però en relació el preu/hora és més
econòmic.

Per aquest estiu hem creat uns packs autoconfigurables on
vosaltres mateixos podeu configurar les hores i matèries que voleu
cursar.

Pack d’Estiu
Hores setmanals

Tota la formació que es realitza al SAI és modular, fet que permet
combinar hores de diferents matèries com millor li convingui a
l’alumne.

Manteniment Escolar
Hores setmanals

Preu mensual

1
2
3
4

20,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €

Reforç Escolar / Idioma
Hores setmanals

40,00 €
60,00 €
70,00 €
85,00 €

Informàtica / Idioma Acadèmic
Preu mensual

1
2
3
4

40,00 €
70,00 €
90,00 €
110,00 €

Servei de Pedagoga
Hores setmanals

60,00 €
70,00 €
80,00 €
90,00 €
100,00 €
110,00 €
120,00 €

Trieu entre un gran ventall de possibilitats:
-

Manteniment escolar
Informàtica
Idiomes
Mecanografia
Tècniques d’estudi

Grups reduïts.
Formació individualitzada.
Professorat especialitzat en cada matèria.
Assessorament pedagògic
Més de 3000 alumnes formats als Baix Ebre.
Alt percentatge d’aprovats.
Més de 10 anys en formació.
Som la referència en formació del Baix Ebre

Preu mensual

1
2
3
4

Hores setmanals

Preu mensual

2
3
4
5
6
7
8

Servei d’acollida
Reforç Escolar
Manteniment Escolar

Preu mensual

1
2
3
4

48,00 €
80,00 €
100,00 €
120,00 €

Condicions d’inscripció
1. Per poder començar les classes, l’alumne haurà d’estar inscrit al
centre, havent facilitat les seves dades personals i abonat la
inscripció
2. El primer dia de classe l’alumne es presentarà a la Secretaria
per recollir la relació de professors i hores assignades.
3.L’alumne contractarà les hores que desitja i haurà d’abonar la
quota mensual entre l’1 i el 10 del mes en curs.
4. Qualsevol canvi es podrà realitzar amb una setmana
d’anticipació, sempre que hi hagi places disponibles. No es podran
recuperar les hores perdudes per falta d’assistència, ni serà
descomptat del rebut.
5. L’alumne pot ampliar o reduir l’horari.
directament a Secretaria (no als professors).

Comunicant-ho

6. Els ex alumnes que vulguin començar un altre cop les classes,
si fa menys de 3 mesos que han pagat la matrícula, no serà
necessari que la tornin a abonar.
7. Les baixes s’han de comunicar abans del dia 20 del mes
anterior a la baixa.

Acollida
Hores diaries

Preu mensual

De 17:00 a 18:30
De 17:00 a 19:30
De 17:00 a 20:30

60,00 €
70,00 €
80,00 €

8. Per qualsevol aclariment, dubte o qüestió a resoldre, poden
contactar amb el Director del Centre que està a la seva disposició.
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