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CONSULTA SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LES  AULES
D'ESTUDI DE MONTORNÈS

CURS 2008-2009

Joves estudiants de Montornès
Gràcies a les necessitats expressades per un grup d'estudiants que diuen no disposar
de llocs on estudiar fora dels horaris d’obertura dels equipaments públics del municipi,
el Servei de Joventut municipal vol posar en marxa l'obertura d'aules d'estudi que,
durant els períodes més intensos d'exàmens, facilitin als estudiants de batxillerat, de
cicles formatius i d'estudis universitaris, un lloc on estudiar.

Per oferir un servei que s'adeqüi a les teves necessitats, et demanem que emplenis el
següent qüestionari i que el retornis abans del 20 D'ABRIL als equipaments que
figuren al peu del formulari. Al web municipal www.montornes.cat,  trobaràs els
resultats de la consulta i et podràs descarregar el qüestionari.

Sexe   
� Dona � Home

Edat
� Entre 16 i 18 anys � Entre 19 i 24 anys

� Més gran de 24 anys

Lloc de residència   
� Montornès Centre
� Montornès Nord

� Altres barris de Montornès
� Fora de Montornès

Estudiant de   
� Batxillerat
� Cicles formatius

� Universitat
� Altres

1. Triar les dates d'obertura que et semblin més ad ients

� Maig
� Juny
� Maig i juny
� 2ª quinzena d’agost
� 1ª quinzena de setembre

� 2ª quinzena de desembre
� Gener
� 1ª setmana de febrer
� Tot l'any
� Altres________________

2. Triar els equipaments on obrir les aules d'estud i

� Casal de Cultura
� Centre Juvenil Satèl·lit (anteriorment CIJ a Montornès Nord)
� Sala d'actes de l'edifici de la Biblioteca Montornès
� Altres_____________________________
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3. També ens cal saber els dies de la setmana que e n faries ús i els horaris

De dilluns a divendres
�  de 10 a 14 hores
�  de 15 a 18 hores

�  de 18 a 21 hores 
�  de 21a 24 hores

Dissabtes
�  de 10 a 14 hores
�  de 16 a 20 hores 
�  de 20 a 24 hores

Diumenges
�  de 10 a 14 hores
�  de 16 a 20 hores
�  de 20 a 24 hores

Comentaris o aclariments

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IMPORTANT:  Retorna aquest qüestionari als llocs se güents:

� PIDCES a l'IES Vinyes Velles
� Biblioteca Montornès

� Centre Juvenil Satèl·lit
� Casal de Cultura

PER A MÉS INFORMACIÓ

Servei de Joventut municipal
Centre Juvenil Satèl·lit
C. de la Llibertat 10
Tel. 93 572 39 39
Fax 93 568 11 49
cijc@montornes.cat
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 15.15 a 20.45h

www.montornes.cat

Moltes gràcies per la teva col·laboració


