
Circular informativa extraescolar mecanografia 

 

1. Ens presentem, som l’acadèmia MECA-RÀPID E.M.A.G 1 de Girona, en funcionament 
des del 1980. 

2. A través de l’acord amb l’AFA, aquest curs 2017-18 oferirem les classes Extraescolars 
de mecanografia. Amb molta il·lusió esperem convertir a tots els alumnes inscrits en 
l’activitat en bons mecanògrafs, és a dir, que siguin capaços de teclejar amb tots els 
dits i sense mirar el teclat per sobre de les cent/cent vint pulsacions per minut (com a 
mínim).  

3. Complint els objectius i esperant que l’activitat esdevingui un èxit, esperem que sigui el 
primer any de molts anys de col·laboració com ens ha passat en altres escoles. 

4. Si algun alumne no assoleix els objectius mínims, EMAG activa la garantia 
d’aprenentatge, es pot venir a l’estiu a completar les hores necessàries per tal d’assolir 
aquests objectius. 

5. Començarem l’activitat el dia 10 de gener i acabarem l’1 de juny. 
6. Treballarem a l’escola en l’horari de dimecres i divendres de 12,35 a 13,20. 
7. Els alumnes no cal que portin cap estri, si algú vol portar-se uns auriculars (perquè li 

agraden els que pugui tenir a casa o faci servir habitualment, ho pot fer) però EMAG 
porta tot el material necessari i l’escola ens cedeix els ordinadors portàtils per fer 
l’activitat. 

8. Al llarg del curs s’anirà informant l’AFA de l’evolució de l’activitat i a mitjan curs 
s’enviarà un informe personalitzat als pares per correu electrònic de l’evolució del seu 
fill, però tots aquells pares que ho desitgin, poden contactar per telèfon o per correu 
electrònic amb nosaltres davant de qualsevol dubte, sempre que ho desitgin. 

9. A causa de l’elevat nombre final d’inscripcions, el preu de l’activitat ha quedat 
establert definitivament en 200 euros per alumne. 

10. Es giraran dos rebuts domiciliats, un el mes de gener (100 euros) i un segon rebut el 
mes d’abril (100 euros).  

11. Adjuntem en aquest correu un full d’inscripció de l’activitat del Centre. En aquest full, 
veuran que hi ha un apartat per posar el número de compte, on s’hi ha d’escriure el 
número de compte on girar els dos rebuts abans comentats (en l’espai que hem deixat 
en blanc). També hi ha un apartat (part inferior) de signatura obligatòria pel tema de 
protecció de dades  i un d’opcional pels drets d’imatge, doncs, a final de curs fem unes 
fotos d’entrega de diplomes i informes de fi de curs que publiquem a la nostra web i 
xarxes socials. Només poden sortir els alumnes que ens donen autorització (sobre 
aquest punt, poden trobar més informació en el següent enllaç, per si es volen fer una 
idea del que publiquem: http://mecarapidemag.com/informe-extraescolar-ampa-
2015-16.php ) 

12. S’ha de retornar el full degudament omplert i signat a EMAG (sigui personalment a 
l’acadèmia, Rda. Ferran Puig 3, 3r 2a de Girona o bé scanejat per correu electrònic, 
info@mecarapidemag.com) abans del 9 de desembre. 
 

Per la nostra part, res més, desitjant començar l’activitat i que tot vagi rodat!! 

Moltes gràcies i molta sort!! 
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