
 
     EXTRAESCOLARS 2016-2017 
       MECA CENTRE SISTEMES AUDIOVISUALS 

 

 

ANGLÈS 
dijous 

MECANOGRAFIA PER 
ORDINADOR 

dimarts 
5è – 6è 

Horari: de 2/4 de 5 a 3/4 de 6 (Berenar a 2/4 de 5)       
De setembre a juny  

Preu: 25 € al mes (inclou el material, la matrícula i les classes) 

Introducció a la gramàtica 

adequada a l’edat, 

escenificant els diferents 

apartats de la vida 

quotidiana, com pot ser 

anar de compres, al restaurant, a una estació de 

tren o anar al metge. I tot això aprendre-ho d’una 

manera divertida i interactiva. 

Aprèn a escriure amb els deu dits de les mans sense 
mirar el teclat. 

• Pràctica de l’associació entre dits i 
tecles. 

• Aprenentatge del teclat numèric 
amb exercicis específics. 

• Proves de velocitat. 

• Dictats. 

• Lliurament de diploma. 

Hi ha un mínim i un màxim d’alumnes inscrits per tirar endavant l’activitat. 

Per poder inscriure un alumne cal estar al corrent del pagament de la quota de l´AMIPA   

� ....................................................................................  
Nom:.......................................... Cognoms: ........................................................... Edat: ........... Curs: ............. (2016-17) 

E-mail: .................................................................................Telèfon 1: ................................... Telèfon 2: ............................  

 
   
En/na ................................................................................ amb DNI núm.: ............................................. com a pare/mare 

o tutor/a de l’alumne/a ........................................................................................... sol·licito que el meu fill/a participi en les 

activitats extraescolars d’anglès i l’autoritzo a assistir-hi. Així mateix autoritzo als monitors/es a prendre les mesures que 

considerin adients davant de qualsevol imprevist, i cedeixo les seves dades personals, per a la realització d’aquestes 

activitats. 

                                                                       
 
 

Signatura:..................................... 

Per poder fer la reserva de plaça cal fer un pagament de 10€ a compte de les classes del curs vinent. En cas que 

l’alumne es doni de baixa abans d’acabar el curs, aquest import no es retornarà. Si finalitza el curs aquest import es 

descomptarà del rebut de l’últim mes. El pagament es farà per domiciliació bancària: Tornar el document 

adjunt degudament signat junt amb la butlleta de preinscripció (si ja l’heu portat per al menjador o qualsevol 

altra activitat extraescolar, no cal). 
 

Feu arribar aquesta butlleta a la secretaria de l’escola abans del 17 de juny de 2016. 

DIJOUS anglès 5è i 6è DIMARTS mecanografia 5è i 6è 


