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ACADÈMIA 

MASEGOSA
Texto mostrado cuando no se muestra la imagen

PASQUA

Texto mostrado cuando no se muestra la imagen

Ja estem preparam les nostres paneres de Pasqua
S'acosta la Pasqua i en Acadèmia Masegosa, com cada any, ens
estem preparant per rebre als nostres participants del taller de

Pasqua. Podeu consultar les activitats en el següent enllaç:
http://academiamasegosa.wixsite.com/academiamasegosa/taller-de-

pasqua

 

Arribada la Pasqua ens endinsem en l'últim trimestre del curs
escolar, o sigui que no esperis més i decideix-te a millorar les
teves notes. Durant aquest curs, ja no tindràs més oportunitats!

En Acadèmia Masegosa us oferim classes de repàs particulars i
en grup.

Us hi esperem!

 

Carnet jove
Acadèmia Masegosa s'ha afeguit al programa Carnet Jove i, a tots els

portadors del carnet, els ofereix matrícula gratuïta.

 

TALLER D'ATENCIÓ, CONCENTRACIÓ I MEMÒRIA
PER A NENS

Piensa en todos los escenarios diferentes en los que tu email será
leído. ¿Qué sucede si tu lector usa un smartphone de camino al

trabajo en tren o bus? ¿Cuánto tiempo pasarán leyendo?El teu fill té
problemes per seguir el ritme de la classe, realitza els seus exercicis

incomplets, no copia correctament de la pissarra, es distreu amb
facilitat i oblida les seves tasques...

A Acadèmia Masegosa l’ajudem amb aquest taller amb el que podrà
millorar tots aquests aspectes.
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Taller adreçat a alumnes dels 8 als 12 anys.
Horaris: Dilluns de 18:30 a 20:30 h (des del 24 d’abril fins al 29 de

maig)
Duració: 10 hores 

Preu: 80 €
Material inclòs

PROGRAMACIÓ:

1a Sessió: Millorem l’atenció amb diversos jocs.
2a Sessió: Treballem l’atenció amb activitats cognitives.

3a Sessió: No em puc concentrar. És impossible! Pautes per a
aconseguir-ho. Aprenem tècniques i exercicis per millorar la

concentració.
4a Sessió: Exercitem la memòria amb exercicis, grau de dificultat mitjà-

alt.
5a Sessió: Treballem la memòria grau de dificultat alt i aprenem

tècniques de mnemotècnia.

Objectius:

• Focalitzar l'atenció
• Dominar la distracció
• Atenció sostinguda

• Atendre selectivament
• Dirigir l'atenció cap a l'estudi

• Millorar la concentració
• Estimular la memorització de dades variats

• Tècniques de memorització

Places limitades.
Per inscripcions trucar al telèfon 330981 o al mateix Facebook.

 

 

Recordeu que us oferim un Servei de traducció i correcció de textos

Per a més informació truqueu al 330981 o demaneu pel FACEBOOK.

Acadèmia Masegosa
Av. Bonaventura Riberaygua, 27, 5è 2a

Andorra la Vella

http://academiamasegosa.wix.com/academiamasegosa
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