40 alumnes participen en el projecte Acompanyament a l’estudi

Suport a l’èxit escolar, també a la secundària

Un alumne aten les explicacions

Iniciativa per ajudar a alumnes dels instituts a millorar els seus resultats acadèmics

P

roporcionar eines que donin
suport als estudiants per evitar el fracàs escolar. Aquest és a
grans trets el projecte Acompanyament
a l’estudi que professorat de l’Esplai El
Nus realitza amb alumnes dels instituts
Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia per millorar el seu rendiment acadèmic. La implicació de les
famílies (que juntament amb l’AMPA
es fan càrrec de les despeses que comporten les classes) i dels equips directius
ha estat clau per tirar endavant aquest
projecte de suport a l’estudi entre 40
alumnes que necessiten millorar el seu
rendiment. Aquest programa –adreçat
a alumnes de primer a quart de l’ESO–
se suma a la iniciativa Acompanyament
a l’estudi que l’Ajuntament va engegar
ara fa un any per prevenir el fracàs escolar entre l’alumnat de cinquè i sisè de
primària. Tots dos projectes, ara a través de l’Ajuntament a escala de ciutat,
s’enriqueixen de les seves experiències.
Tot i que aquest projecte no es nou, el
fet que des del setembre els instituts

El projecte es desenvolupa en les instal·lacions dels instituts

facin jornada intensiva l’ha potenciat
com una eina eficaç contra el fracàs escolar. Tal i com explica la coordinadora
pedagògica de l’Esplai El Nus, Margi
Gual: “hem notat que tenen una acti-

tud més positiva en relació a ells mateixos i a la seva necessitat d’aprendre,
i que per aprendre és necessari estar
bé amb un mateix. La feina a nivell
emocional és fonamental.”

7 de març: nou mercat d’intercanvi de l’alumnat del PQPI
Qualsevol persona pot aportar objectes com roba o bijuteria, a les dependències de Promoció Econòmica, on es fan les classes del PQPI, del 25 de febrer a l’1 de març
Al desembre, part de l’alumnat del projecte PQPI-PTT (Programa de Qualificació Professional Inicial-Pla de Transició al Treball) va fer un mercat
d’intercanvi per posar en pràctica els continguts que estan aprenent en el curs
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. La bona acollida d’aquella
primera edició els ha engrescat a repetir l’activitat, prevista per al 7 de març a
les dependències del Departament de Promoció Econòmica. Del 25 de febrer
a l’1 de març qualsevol ciutadà pot aportar diferents objectes (roba, bijuteria,
joguines, etc.) i a canvi rebrà punts per poder comprar el dia del mercat, el 7
de març. Aquesta experiència és tot un repte per a l’alumnat, que s’implica en
tot el procés que representa la venda. Animeu-vos a participar-hi.
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