
NOVA EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA

AMPA ESCOLA SOLC – CURS 2016-17

Bon dia famílies, 

Des de l'AMPA us un volem oferir una nova proposta d'extraescolar de migdia.

Es tracta d'un curs de Mecanografia de 20 sessions  que permetrà a cada nen/nena acabar el 
curs escrivint amb tots els dits de les mans, entre 100 i 120 pulsacions per minut i sense mirar el 
teclat.

Pel tipus de formació que és, el format en què s'ofereix és una mica diferent del de les altres 
extraescolars de migdia. 

Seran 20 sessions  (pot ser unes de més o unes de menys en funció de cada nen) i cal fer-ne 
dues sessions per setmana , de manera que en tres mesos, més o menys, estaria fet el curs.

Durant aquest darrer quadrimestre del curs 2016-2017, de comú acord amb l'Escola, oferirem el 
curs a manera de “prova pilot” per als cursos 6è de  Primària a 2n d'ESO . Si veiem que 
funciona bé, tal i com esperem, el curs vinent s'inclourà la mecanografia dins l'oferta general 
d'extraescolars de migdia. 

El curs estarà a càrrec de l'empresa Aula Informàtica professional (AIP) que aportarà també els 
equips amb els quals treballaran els alumnes. 

El preu del curs complet varia en funció del número de nens apuntats (mínim 4 i màxim 9 per grup)
però com a molt sortiria per uns 100€/nen tot el curs .

El curs es durà a terme a les instal·lacions de l'escola, els dilluns i els dimarts en horari de 
migdia, de 13.15h a 14.15h aproximadament (cal fer les dues sessions setmanals) . Cada 
sessió es farà una lliçó, sempre respectant el ritme d'evolució de cada infant.

El període descripció serà del  20 al 23 de febrer  i esperem que el curs pugui començar  
dimarts, dia 28 de febrer. 

Recordeu que, com fem sempre, els grups s'omplen per estricte ordre d'inscripció  i que 
l'AMPA no assegura que es mantingui l'oferta si no s'arriba al nombre mínim d'alumnes 
inscrits.

Adjunt a aquest correu trobareu el full d'inscripció que us demanem enviar per e-mail directament 
a la Mónica Arbeláez, coordinadora d'aquesta activitat (monicaarbelaez@gmail.com)

Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès i recordeu:

• Els grups s'omplen per estricte ordre d'inscripció.  Us recomanem enviar les butlletes per e-
mail.

• Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. L'AMPA 
no assegura que es mantingui l'oferta si no s'arrib a al nombre mínim d'alumnes inscrits.

• Quan un grup està ple, només s'obre un segons grup si és viable i hi ha suficients alumnes en 
llista d'espera. En aquest cas, com a prova pilot, s'oferiran un màxim de 18 places distribuïdes 
en dos grups.  


