
CURSOS D’ESTIU – REFORÇ ESCOLAR 

        

 

Les activitats d’estiu a ISC 
  

Com cada estiu, les activitats d’ISC s’amplien als reforços d’ESO, Batxillerat i Selectivitat, 
amb una proposta còmoda i efectiva, consistent en classes de matins i avaluacions 
periòdiques. 
 

Els reforços  

  
Al llarg dels mesos de juliol i agost, ISC ofereix classes de reforç a grups petits 
d’estudiants en vista a la preparació d’exàmens de recuperació i realització d’activitats 
d’estiu. A més, els reforços pretenen completar la formació dels cursos reglats i deixar 
l’alumne preparat per abordar els nivells d’estudis del curs següent. 
 
La preparació compta amb un equip de 
professors titulats i especialitzats amb llarga 
experiència, que atenen totes les demandes 
pròpies dels estudiants d’estiu: consolidació 
d’hàbits d’estudi, autoavaluació, simulació de 
proves, perfeccionament, i realització d’activitats 
per a setembre.  
 
ISC proposa uns cursos d’estiu amb una còmoda 
franja horària (matins i migdies) i un interessant 
sistema d’avaluació periòdic fora d’horari lectiu. 
 
Per als cursos de reforç d’ESO i Batxillerat, ISC ofereix un suport tutorial que es comunica 
quinzenalment a les famílies dels alumnes per informar-los dels avenços de l’estudiant.  
 

 

Els serveis dels cursos  
  

Els curs de reforç escolar d’Escola ISC ofereixen els següents serveis acadèmics: 
 

 Material docent d’edició pròpia 

 Avaluació continuada i control d’activitats estivals 

 Grups de fins a 8 estudiants 

 Seguiment tutorial quinzenal, consistent en la comunicació entre tutor i pares 
(balanç quinzenal, butlletí de seguiment) 

 Espai per a tutoria individualitzada 

 Acompanyament en la realització dels quaderns d’activitats 

 Simulació de Selectivitat a final de curs 

 Aula oberta per a estudi individual al llarg del curs 
 

 



El calendari 2022  

  
El reforç d’estiu 2022 comença el 4 de juliol i consta de 5 setmanes. Aquest és el 
calendari (fins al 2 de setembre): 
 

Presentació del curs: dilluns 1 de juliol, a les 10 hores 
 

La presentació del curs consisteix en una salutació del coordinador, 
una presentació del tutor, el lliurament del material docent, 

la presentació dels horaris, del calendari acadèmic i de les dinàmiques de treball 
 

Inici de les classes: dilluns 4 de juliol, a les 9 hores 
 

L’horari  
  

Les classes es fan pel matí, de dilluns a divendres entre les 9.30 i les 14 hores. 
 

 
 

 
 

Horari de Recepció i Secretaria  

 
 

 
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 

 

Per a informació personalitzada, concerteu entrevista al 93.453.11.98 
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