C/ Sant Vicent, 78 Nules (Castelló)
Tel 964739295 Fax. 964739296
Correu @: 12005601@gva.es

Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE)
El Programa és una iniciativa de l’IES Gilabert de Centelles de Nules per millorar
l’èxit educatiu del nostre alumnat, reforçant i complementant la funció educativa de la
família i de l’escola.
Acompanyem els adolescents en la realització de les tasques escolars i també ajudarlos en dos aspectes, d'una banda, a practicar habilitats bàsiques per qualsevol
aprenentatge, i de l'altra banda, a ampliar els recursos per estudiar millor. És a dir,
“Prepara't abans d'estudiar si vols traure el màxim profit a la teua formació. Conèixer
bé les tècniques d'estudi és l'element clau per l'èxit acadèmic”.
Volem atendre tant a alumnat que necessiten suport i orientació per a la realització de
les tasques escolars, com a aquells amb dificultats per disposar d’un acompanyament
extraescolar per part de la família (dificultats per conciliar la vida laboral i la vida
familiar, famílies nombroses, etc.).
En definitiva, el seu desenvolupament integral, estimulant la creativitat i la iniciativa
dels adolescents, treballant les habilitats i competències que promouen la seua
autonomia, identitat i iniciativa personal.
El PAE es desenvoluparà en les localitats del nostre alumnat, és a dir, en La Vilavella,
Moncofa i Nules.


Moncofa
o Lloc: Biblioteca Municipal
o Dies: Dilluns i dimecres
o Hora: 15.30 h -16.30 h / 16.30 h 17.15 h



La Vilavella
o Lloc: Casa de la Cultura “Manuel
Vicent”
o Dies: Dilluns i dimecres
o Hora: 17.30 h - 18.15 h / 18.15 h-19.00 h



Nules:
o Lloc: IES Gilabert de Centelles.
o Horari: Dimarts: 15.30 - 16.25 / 16.25 – 17.20 / 17.20 – 18.15
Dijous: 15.30 – 16.25 / 16.25 – 17.20 / 17.20 – 18.15

Si vols apuntar-te llig darrere . . .

Sol·licitud de participació en el PAE
Cognoms i Nom:
Grup – Classe:
Lloc: Moncofa / La Vilavella / Nules (subratlla l’elecció)
Nº telèfon:
Correu @:
Matèries pendents:

Si estàs interessat en vindre al PAE omple aquestes dades i
les entregues en:
 Nules: IES Gilabert de Centelles.

Al llarg de la setmana del 24 al 28 de setembre 10 h a 12 h en el
Departament d’Orientació (pregunteu per Vanessa)

T’esperem no t’oblides
Nules, setembre-octubre de 2018

