
COL·LEGI SAGRADA 
FAMILIA

ASSOCIACIO DE MARES I PARES 
D’ALUMNES 

APRENEM A TECLEJAR CORRECTAMENT!!!!

CURS PILOT DE MECANOGRAFIA ONLINE PER 5  è   I 6  è   DE PRIMARIA  

Des d’  AMPA Assistència, anem a iniciar un Curs de Mecanografa durant els propers 3 mesos, 
amb l’objectu de consolidar-lo, ja que creiem que en l’actualitat el  tebalar amb tclat és  un fet 
real com aprendre cal·ligrafa, aquest aprenentatge repercutrà molt positvament en el  rendiment 
dels nostes fls ja que milorarà la seva velocitat i evitarà cansaments e inclús lesions. El curs serà 
imparti t per Carles Garcia, professor del Col·legi de Informàtca i serà de 1 hora a la setmana. Les 
caractrístques del curs: 

1. Curs individualitzat assistt per ordinador amb l’ajut del  professor,  on s ’adquireixen els 
coneixements de mecanografa progressivament. Cada nen passa de nivel quan ha consolidat 
l’antrior. A part de  posicionar correctament els  dits,  utlitzar-los  tts,  es  pot arribar a tnir 
unes numero important de pulsacions.

2. El curs va dirigit a alumnes de 5è y 6è d’Educació Primària, ja que és quan comencen agafar 
l’hàbit d’escriure amb l’ordinador.

3. Curs limitat a 12 nens (s’acceptaran per ordre de sol·licitud).
4. Dos grups:  diluns i dimecres  (la seva consttució dependrà que hi hagi un mínim de 10 

nens).
5. Preu (tes mesos): 10 €/nen al mes.

La inscripció serà realitzada per estricte ordre de reserva.  En el  moment de l ’entega de  l’ 
imprès  complimentat, s’haurà d’abonar l’import del primer mes. Es realitzarà el proper divendres 
2/03/12 al despatx de l’AMPA Oberta (preguntar a Recepció si no sabeu on és).

 ..............................................................................................................................................

AMPA – CURS DE MECANOGRAFIA 5è I 6è DE PRIMARIA

Nom i cognoms alumne____________________________________________________________
Curs_______

Nom i cognoms tuto r/a___________ _________________________________________________
Tel. contac te  ______________________ mail :______________________________________

Dades bancaries  N. Comp te  CCC (20 dígits):  ____-____-__-__________
Titular del comp te : _______________________________________________________________
DNI del Titular_________________________________________________________________

Signatura del pare/mare o tutor 

Amb la signatura d’aquest fl d’inscripció els pares o tutrs autritzen a publicar les fots o vídeos de les actvitats en que partcipin en 
els  mitjans de  comunicació del col·legi i AMPA per a la promoció  de les  actvitats. Les dades facilitades queden protgides i seran 
únicament utlitzades per a les actvitats en que estguin inscrits.


