
ESTUDI DIRIGIT 
És un complement ideal pels alumnes que necessiten assessorament acadèmic regular 

com succeeix sobretot als alumnes de Primària, ESO i Batxillerat. El seguiment és 

individual i inclou prendre una metodología en l’estudi, organització i planificació alhora 

de fer els deures i la preparació dels exàmens de l’escola, i, és clar, també el reforç de 

les matèries on hi hagi uns coneixements insuficients de cursos anteriors com 

acostuma a passar amb el català, castellà, anglès o les matemàtiques. 

 

També és molt recomanable pels alumnes de Batxillerat que no tenen massa seguretat 

en si mateixos en algunes matèries tant de l’àrea de ciències com de lletres. Per 

exemple amb les matemàtiques l’objectiu és posar-se a prova amb una llista d’exercicis 

amb l’ajut d’un professor expert que l’ajuda individualment quan no sap continuar. 

També ajudem a resoldre les activitats que proposen les escoles. Fem el mateix amb la 

resta d’assignatures. 

 

A vegades va molt bé la combinació de classe particular i estudi dirigit perquè s’atén a 

dos aspectes importants de l’aprenentatge d’una matèria: per un costat la classe 

particular aporta els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per a resoldre 

qualsevol activitat proposada, i l’estudi dirigit aporta seguretat als alumnes quan es 

posen a fer pràctica sols. 

 

Calendari: Del 14 de setembre de 2020 al 14 de juny de 2021 

 

Horari:  Dilluns i dimecres de   16:30 a 18:30 h 
  Dimarts i dijous de  18:30 a 20:30 h 

 

Preus:  Tots els alumnes hauran d’abonar la matrícula de 20 € si no han estat 

inscrits a l’Acadèmia des del setembre 2018. La matrícula té una vigència 

de 2 anys acadèmics. 

 

Hores setmanals mínim 2 3 4 6 8 

Quota mensual 64 90 112 156 192 

 

Una hora esporàdica d’Estudi Dirigit costa 8 € pels alumnes inscrits a l’Acadèmia i 11 € 

pels no inscrits. No és posible assistir-hi sense matrícula. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


