El taller gratuït de reforç escolar per alumnes amb dificultats d’aprenentatge s’oferirà per primera vegada
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, informa que demà s’obri el
termini d’inscripció “pel taller de reforç escolar gratuït adreçat a tots aquells alumnes de 5è i 6è
de primària amb dificultats d'aprenentatge o endarreriment constant en el ritme escolar i
acadèmic, especialment a aquells alumnes amb dificultats d'integració escolar i necessitat de
reforçar el nivell lingüístic i de matemàtiques”. Així ho ha explicat la consellera de l’àrea,
Vanessa Parellada.

El taller de reforç escolar tindrà per primer cop una durada de tot un any escolar, s’iniciarà el 26
de setembre fins final de curs i és gratuït. En les darreres 5 edicions 112 alumnes s’han
beneficiat d’aquest taller, i la bona resposta obtinguda ha fet que la consellera segueixi amb
aquest projecte, que segons ha destacat, “té un cost de 13.000 euros”.

Aquesta edició es preveu que devers 20 alumnes puguin aprofitar aquestes classes que es
donaran les tardes de dilluns a divendres en un horari encara per determinar. Les escoles
ajudaran a la professora contractada per dur endavant aquest taller, Maribel Jiménez, a triar als
estudiants que necessiten aquest tipus de reforç. Els pares dels alumnes interessats hauran
d’entregar les inscripcions a l’àrea de Benestar Social entre el 15 i el 22 de setembre.

A les sessions de reforç escolar es potenciarà la capacitat dels alumnes, a través de la
motivació i treball diari, de millorar el seu rendiment escolar. Prenent com a base el treball que
es realitzarà a partir del nivell curricular dels alumnes, és reforçaran les matèries d'anglès,
castellà, català , coneixement del medi i matemàtiques. A més, com l'activitat es realitza en
grup, juntament amb altres nens i nenes, es millora tant la integració social com el treball en
equip.
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