ARA L’ESCRIPTURA!

MILLORAR L’EXPRESSIÓ ESCRITA PER GARANTIR L’EQUITAT DE L’ALUMNAT
QUI SOM?
Som un equip d’investigadors en educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic i la Universitat
de València. Per conèixer-nos una mica més, pots visitar
www.aralescriptura.cat.

QUÈ DEMANEM?
Necessitem que ens donis el teu consentiment perquè
participis a les classes d’escriptura dissenyades per nosaltres.

QUÈ FAREM?
Si decideixes participar-hi, rebràs unes classes divertides i ben
fonamentades amb les que volem ajudar-te a millorar a l’hora
d’escriure textos escolars. Aquestes classes seran impartides a
les aules de sempre i pels teus mestres habituals. Nosaltres
vindrem a recollir informació sobre les tasques d’escriptura.
Abans de començar les activitats, vindrem a fer uns tests que
ens serviran per veure el vostre punt de partida. No serà un
examen, nosaltres no posem nota!

Com alumne/a de secundària, saps com és
d’important saber escriure bé. Aquest és un
requisit que no només ens demanen ara, a
l’institut, sinó que serà una part molt
important de la teva vida tant personal com
professional.
És per això que us volem proporcionar, a tu i
als teus companys, recursos útils i eficaços
perquè cada vegada us sigui més fàcil
escriure bons textos.

ELS ALTRES SABRAN ELS MEUS RESULTATS?
Totes les dades es tractaran de manera conﬁdencial. Fins i tot
els inves3gadors treballaran amb codis encriptats, sense accés
a la teva iden3tat o a la dels teus companys.

QUÈ HE DE FER?

QUÈ PASSA SI CANVIO D’OPINIÓ?

Has de llegir i signar el formulari de consentiment que
t’adjuntem. També el pots descarregar i imprimir a
www.aralescriptura.cat/consentiment.pdf.
Una vegada
estigui signat, l'has de donar al/a la teu/teva mestre/a.

No passa res. Ets totalment lliure de decidir que no vols seguir
par3cipant al projecte, sense donar explicacions ni que hi hagi
cap mena de conseqüència. Només has de demanar als pares
que ens ho comuniquin per escrit a info@aralescriptura.cat

Vols més informació? Contacta’ns!
Dra. Naymé Salas
Facultat de Ciències De l’Educació, UAB
Campus de Bellaterra, G5/131
08193 – Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Tel.: 93 581 1678
E-mail: nayme.salas@uab.cat
Web: www.aralescriptura.cat

