04
MARÇ, 2022

Ho tornem a fer!!
Primera setmana de la promoció "acció-reacció" i ja hem regalat els primers cursos, totalment gratuïts.
Sí, tal com ho llegeixes "HEM REGALAT CURSOS TOTALMENT DE FRANC".
Vols el teu? No el deixis escapar!!
Clica el vídeo i mira com els pots obtenir:
https://www.youtube.com/watch?v=ed6-rtt8xU8&t=2s

EMAG una acadèmia de FETS!

18
FEBRER, 2022

Ni una, ni dues... us portem TRES BONES NOTÍCIES!
Cansats/des de males notícies?
Nosaltres... MOLT!
I anant a contracorrent, estem preparant tot un seguit de bones notícies!
Estigueu atentes, perquè un any més... HO TORNAREM A FER!
Si ets alumne/a EMAG, revisa el teu correu! Si encara no ets alumne/a EMAG, segueix les informacions que
anirem pujant a la nostra web i les xarxes socials, creiem que valdrà molt la pena!
Aquí van les nostres "bones notícies":
ACTIVEM LA PROMOCIÓ "ACCIÓ - REACCIÓ" i entre tots, fem córrer l'energia positiva! Obsequiem amb
cursos totalment gratuïts i descomptes directes!
ACTIVEM LA PROMOCIÓ "EMAGpoints", acumula per a bescanviar per a cursos gratuïts o vals-descompte de
regal!
I la tercera notícia positiva, és que NO APUGEM ELS PREUS!
No sabem que ens oferirà el futur, però aquest any, ni una, ni dues, sinó TRES bones notícies... ESTEM
CANSATS DE SENTIR MALES NOTÍCIES! El nostre petit granet de sorra...
Què, t'hi apuntes?
Doncs, que comenci a rodar l' "eMAGia" positiva!

22
DESEMBRE, 2021

Els nostres millors desitjos!
Cuideu-vos molt!
Vídeo curt "felicitació nadalenca": https://www.youtube.com/watch?v=Y0-E5cd6UtM
Equip EMAG

06
OCTUBRE, 2021

S'acaba l'estiu i arriba la tardor!
Per segon any consecutiu, ens hem trobat davant un estiu on les limitacions establertes en el protocol vigent ha limitat els nostres
espais de treball així com la interacció que era habitual fer a l'acadèmia. Les encaixades, les abraçades,... han quedat substituïdes per
salutacions amb els colzes i el puny. Tot i això, hem pogut tirar endavant de nou els cursos, tallers i casalets proposats durant
aquests mesos d'estiu amb una ocupació durant els mesos de juny, juliol, part d'agost i part del setembre del 100% de la capacitat
que teníem establerta. És per això que aquest missatge és per donar les gràcies, una vegada més, a les famílies per la confiança que
any rere any ens feu, als alumnes, per la seva implicació, voluntarietat, esforç i compromís, encara amb més valor en les
circumstàncies actuals. Ha estat un estiu on de nou, els records viscuts i les experiències i anècdotes compartides, que han estat
molts i de molts colors, perduraran en el nostre record.
I deixant l'estiu enrere... ens hem trobat amb els cursos de tardor, a l'acadèmia, on hem preparat els horaris per les aules de
suport/deures/seguiment i a les escoles, on farem l'activitat de mecanografia i també d'informàtica. Per a aquest any, ens tornen a fer
confiança escoles com Les Falgueres, per onzè any consecutiu, on formarem a més de quaranta alumnes de cinquè i sisè, a Madrenc,
per desè any consecutiu, on també formarem a una trentena d'alumnes de cinquè i sisè; al Bosc de la Pabordia (vuitè any
consecutiu), amb més de trenta alumnes de sisè. Així mateix, escoles com l'Aulet per sisè any consecutiu, on també formarem a
quasi trenta alumnes de cinquè i sisè, a l'escola Vilademany per quarta vegada, a l'Aixart també per cinquè any consecutiu i
retornem a escoles on l'any passat no van fer activitats extraescolars com a Domeny (cinquè any) o les Alzines (quart any). Per
últim, entrem a fer l'activitat extraescolar de mecanografia a Bell-lloc per a primer any.
I recordant que si necessiteu ajuda en els vostres estudis (matemàtiques, física, català, castellà,...), o voleu aprendre a teclejar
correctament per a guanyar temps a l'hora de fer treballs o poder passar/agafar els apunts amb ordinador, o aprendre informàt ica per
a tenir cura i agilitat a l'hora de fer els treballs, estem a la teva disposició.
Reiterant la gratitud per a la confiança que ens feu!
Molt bon curs escolar, cuideu-vos molt i molta sort!!!

12
AGOST, 2021

Última actualització dels horaris pels cursos de mecanografia i el casalet
formatiu/curs mixt ESTIU 2021
Entrem en la recta final de l'estiu. Hem actualitzat els darrers horaris (ja definitius) per als darrers cursos i casalets d'aquest estiu
2021.
ATENCIÓ: HORARIS DE MATINS AMB LES ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES!
Aquí tens els enllaços:
CASALET FORMATIU: https://www.mecarapidemag.com/pdf/casalet.pdf
CURSOS MECANOGRAFIA: https://www.mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
Agrair el suport que ens heu fet un cop més, tenint en compte que seguim en moments molt delicats i amb protocols molt estrictes.
Sense la vostra confiança no seria possible seguir endavant. De tot cor, moltes gràcies!

15
JULIOL, 2021

POSANT FIL A L'AGULLA... PER L'AGOST I EL SETEMBRE!
Abans de res, agrair de tot cor la confiança i el suport que totes les famílies ens heu donat en aquests moments difícils. Sabem que
són moments extremadament complicats per a tothom i per això, més que mai, MOLTES GRÀCIES!
HORARI JULIOL:
E.M.A.G. 1 informa que el dia 25 de juliol és festiu a Girona i aquest any, en caure en diumenge, el traspassen al dilluns 26 de
juliol, per tant, aquest dia el nostre centre acadèmic romandrà tancat, per tant, aquella setmana, el primer dia de treball serà
DIMARTS DIA 27.
HORARI AGOST:
Els horaris per a fer classes a l’agost i setembre seran els següents:
2.1) Setmanes 2 i 9 d’agost: matins 9 a 13 i tardes: 16 a 19
2.2) Setmana 16 d’agost: només MATINS 9 a 13. Tardes: TANCAT
2.3) Setmanes del 23 i 30 d’agost: matins 9 a 13 i tardes: 16 a 20
2.4) Setmana del 6 de setembre: matins 9 a 13 i tardes: 16 a 20
CURSOS, TALLERS i CASALETS PER A L’AGOST-SETEMBRE
Si durant l'agost o el setembre vols aprofitar el temps, t’oferim la possibilitat d'ampliar els teus coneixements. Encara hi ets a temps,
aprofita el temps abans de començar l'escola i vine a l'EMAG, no te'n penediràs... i a més com sempre, amb la nostra garantia
d'aprenentatge!
Aquesta és la nostra oferta formativa:
- CURS MIXT MECANOGRAFIA - INFORMÀTICA:
Curs per a aprendre o en el cas que ja en sàpigues millorar la teva velocitat de mecanografia i tanmateix, aprendre les eines dels
programes més usats a l’hora de fer treballs per a tenir més agilitat i cura a l’hora de fer les teves tasques escolars!
Inici 27 de juliol o bé 2 d’agost.
Horari matí: 9 a 13 (9 a 10 mecanografia, 10 a 12 informàtica, 12 a 13 mecanografia)
ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES!!
- CASALET FORMATIU (TÈCNIQUES D’ESTUDI – INFORMÀTICA – MECANOGRAFIA)
Casalet per a optimitzar al màxim el teu temps en les tasques escolars. Aprèn les tècniques d’estudi per a planificar i estructurar el
teu temps d’estudi. La mecanografia per a teclejar els teus treballs de manera més accelerada i per últim el taller d’informàtica per a
aprendre les eines dels programes més usats a l’hora de fer treballs per a tenir més agilitat i cura a l’hora de fer les teves tasques
escolars!
Inici 30 d’agost fins al 10 de setembre.
Horari: 9 a 13
Places molt limitades.
* TALLER INFORMÀTICA PRESENTACIÓ DE TREBALLS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA (curs per
mòduls)
Curs complementari al curs de mecanografia i que permet a l’alumne treballar programes de gran utilitat a l’hora de fer els seus
treballs escolars. T'explicarem tots els secrets, trucs i eines per agilitzar la teva feina amb els programes ofimàtics. Curs amè, divertit
i amb resultats excel·lents.
* CURSOS DE VELOCITAT DE MECANOGRAFIA:
Paquets de 10, 20 ó 30 hores per adquirir més pulsacions per minut, el pas de córrer a volar!!!
I esperant que sigui del vostre interès, us desitgem que acabeu de passar molt bon estiu!

11
JUNY, 2021

AMPLIEM PLACES D'ALGUNS GRUPS!! LAST CALL!!
Aquest cap de setmana passat, vam rebre el vistiplau per a passar els grups d'un màxim de sis alumnes a un màxim de deu alumnes.
Som conscients que estem entrant en la recta final d'aquest malson de la Covid, i per tant, no perdrem ni el cap ni el nord.
Seguirem fent grups molt reduïts, però aquesta nova mesura, ens permet ampliar alguns dels grups que teníem oberts fins al 50% de
la seva capacitat i això és el que hem fet, hem ampliat alguna de les aules en un alumne més i en una aula, en dues places més.
Per tant, avui pugem els horaris actualitzats:
https://www.mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
Grups que teníem complets, hi ha una plaça disponible o fins i tot dues, després de la reorganització que hem fet. Si encara estàs
interessat a fer un curs, casalet o taller aquest estiu, ARA ÉS EL MOMENT DE RESERVAR PLAÇA!!!
Moltes gràcies a tots per la confiança i molt bon cap de setmana!

04
JUNY, 2021

GRÀCIES DE TOT COR!!
Començàvem un curs ple d'incertesa. No sabíem que ens trobaríem ni sabíem l'evolució de la
siutació que ens tocava viure. Avui posem fi a les activitats extraescolars que hem fet arreu de les
comarques gironines. És un any excepcional i per a aquest motiu, fem aquest missatge d'agraiment
a totes les escoles (equip directiu, docent i AFA/AMPA) que ens heu fet confiança i que ens heu
ofert la possibilitat de desenvolupar la nostra tasca docent a la vostra escola. A les famílies, el seu
suport i també la seva confiança, més aquest any amb tot el que ens envoltava. Als alumnes, que
aquest any han hagut de fer un petit sobreesforç (sobretot pel fet d'haver de portar la mascareta).
Hem empatitzat tant com hem pogut, sense les encaixades ni abraçades que a vegades els moments
requerien i que sincerament, hem trobat a faltar, però hem buscat aquesta sinergia en el treball,
amb estones on tocava riure i amb estones, on tocava treballar de valent. Moltes gràcies a Les
Falgueres, Madrenc, Aulet, Aixart, Vilademany, Aixart i Bosc de la Pabordia, per a totes les facilitats,
suport i ajuda al llarg d'aquests deu mesos de treball. Molt bon estiu a tots!

27
MAIG, 2021

ATENCIÓ!! ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES GRUPS JUNY i JULIOL!!
En les condicions actuals i seguint el protocol establert avui en dia, estem entrant en les darreres places disponibles
per a realitzar un curs o taller durant aquest estiu.
La limitació de les aules és gran, i la capacitat per a poder absorbir la demanda de cursos que tenim cada any, ha
quedat molt llastrada.
Com que entrem en les darreres places disponibles per als cursos i tallers amb inici al juny i al juliol, fem aquest
missatge de WARNING!!
PLACES DISPONIBLES MES DE JUNY: últimes 5 places disponibles.
PLACES DISPONIBLES MES DE JULIOL: últimes 9 places disponibles.
Si hi ha algun canvi en el protocol actual que ens deixi ampliar els grups que ja tenim estructurats i la majoria
complets, estudiarem ampliar algun dels grups actuals amb un o dos alumnes més com a màxim, sense la certesa que
ho acabem fent.
Si esteu interessats a fer algun curs o taller el mes d'agost o setembre, ja hem començat a omplir grups.
Moltes gràcies a tothom per la vostra confiança i suport!

15
ABRIL, 2021

Ep!!! No val a badar!!
https://www.youtube.com/watch?v=RSIxlNAMvGQ

23
MARÇ, 2021

Hem exhaurit el cursos de regal per a aquest estiu! Moltes gràcies per la
confiança!
Ni en els nostres millors somnis esperàvem una resposta tan gran a la promoció Pitàgores per a aquest estiu. Ja hem exhaurit els
cursos de regal destinats a aquesta promoció. Mirarem d'ampliar-ho, en funció de com vagi evolucionant la pandèmia i la
flexibilització que puguem oferir en les nostres aules de treball.
Tot i exhaurir aquestes places, tenim encara vigent dues promocions que en pots gaudir. Aprofita-les abans no s'esgotin!
Promoció 3x2 en el taller informàtica
Curs de velocitat de 10 hores de regal a tots els alumnes que contractin un curs d'iniciació a la mecanografia o bé un curs de
velocitat.
Moltíssimes gràcies a tots per la confiança i el vostre suport!

08
MARÇ, 2021

Reobertura acadèmia + promoció estiu 2021 "Promoció Pitàgores, sumar
és restar" + els millors desitjos per a vosaltres!
Benvolgudes famílies. Desitgem de tot cor que estigueu bé.
Aquesta setmana ja mirem de tornar a la planificació que teníem abans del tancament (el dia 7 de gener). Han estat moltes set manes
amb l'acadèmia tancada, però ja tornem a ser aquí. I com que la primavera és a un pas i l'estiu a dos, ja hem engegat la campanya
d'aquest estiu "promoció Pitàgores, a EMAG reinventem les matemàtiques, sumar és restar". Aquí us passem l'enllaç del vídeo
informatiu.
https://www.youtube.com/watch?v=rsDgervV1cE
Cuideu-vos molt!
Molta sort!

19
FEBRER, 2021

Benvolgudes famílies, reobrim el nostre centre acadèmic
Després d’estar set setmanes amb les nostres instal·lacions tancades, a partir de la setmana vinent podem tornar a obrir l’acadèmia i
reprendre de nou, els cursos, les classes i els tallers. Davant d’aquest fet procedim a informar:
1- OBERTURA DEL NOSTRE CENTRE ACADÈMIC (NOMÉS PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA)
Tornem als horaris habituals d’hivern, obrim de 9 a 11 al matí i de 16 a 18 a les tardes.
2- ALUMNES DE SUPORT / REFORÇ ESCOLAR
També recuperem els horaris habituals. Els alumnes han de seguir els horaris que abans d’aquest tancament estàvem fent. En aquest
cas, us agrairíem de tot cor, que ens confirméssiu la vostra assistència. Si algú ho desitja, li podem enviar un correu personalitzat,
recordant els horaris que tenien convinguts. Els alumnes que vinguin a l’acadèmia a partir del dilluns, no els girarem cap rebut el
mes de febrer i ho acumularem a la mensualitat del mes de març.
3- ALUMNES AMB HORES PENDENTS DE MECANOGRAFIA, INFORMÀTICA o ALTRES ACTIVITATS
Aquells alumnes que vulguin reprendre les hores pendents dels cursos que tenien contractat, cal que contestin aquest correu, indicant
els dies i les hores que vindran per així, fer un quadrant, respectant el topall establert per horari i grup (màxim 6 alumnes per classe).
També recordem que s’han de seguir les pautes i el protocol que des del mes de juny de l’any passat estem practicant a l’acadèmia i
que es van enviar per correu electrònic en el seu moment.
Moltes gràcies per tot i molt bon cap de setmana!

09
GENER, 2021

Tancament de l'acadèmia (mesures anti-Covid19)
Seguint el nou protocol publicat al DOGC, estem obligats a tancar l'acadèmia com a mínim fins al dia 18 de gener. Esperem que a
partir d'aquesta data puguem tornar a obrir i podem fer de nou les classes i els cursos programats. Cuideu-vos molt i fins aviat!

22
DESEMBRE, 2020

Us desitgem unes bones festes!
Cliqueu l'enllaç per veure el vídeo.
https://youtu.be/6iiri97F_Dw
Cuideu-vos molt!

15
DESEMBRE, 2020

Vols unir-te a l'equip docent d'EMAG?
Cerques feina??
Busquem persones que li agradi la docència, que vulguin ajudar als alumnes a superar els entrebancs que algunes assignatures li
poden suposar.
Busquem a docents, professors, formadors que vulguin acompanyar en el camí de la formació a nens i nenes que volen ampliar i
millorar els seus coneixements.
Busquem a gent que visquin la docència com la vivim nosaltres des del 1980!
Vols unir-te al nostre equip EMAG? Posa't en contacte amb nosaltres: info@mecarapidemag.com o bé al 972211358.

22
NOVEMBRE, 2020

Benvolgudes famílies, reobrim el nostre centre acadèmic
Esperem que estigueu tots bé.
Després de tres setmanes de tancament de l'acadèmia, seguint les recomanacions i el protocol establert per les Autoritats
competents, ahir va sortir publicat al DOGC que podem reobrir a partir del dilluns dia 23 de novembre les nostres instal·lacions.
Aquesta reobertura no implica cap mena de canvi respecte a la planificació que ja havíem preparat per als cursos de tardor-hivern i
que seguint les pautes que vam fer durant l'estiu i que tan bon resultat ens van donar, hem mantingut durant aquest període hivernal.
Per tant, els alumnes que venien a l'acadèmia fins ara, han de seguir el mateix protocol que feien abans d'aquesta aturada obligada.
Aprofitem per a recordar que els alumnes interessats en cursos de mecanografia de cara a Nadal, ja poden fer la reserva d'horari
(sigui per a iniciar cursos o per a acabar-los).
I recordeu, a EMAG tots junts fem un equip! Gràcies per la vostra col·laboració, comprensió i la vostra ajuda!

30
OCTUBRE, 2020

Tancament de l'acadèmia (mesures anti-Covid19)
Arran de la nova normativa que afectarà a tot el territori, ens fan tancar l'acadèmia els pròxims quinze dies. Som conscients que
entre tots hem de remar en la mateixa direcció i fer esforços per contribuir el màxim possible que la situació no empitjori. Suposa un
greu contratemps en el treball que estàvem fent amb els nostres alumnes, també un entrebanc en la desitjada "recuperació" i un
llastre econòmic que se suma a l'excepcionalitat de tot el moment i que ja vam viure en el trimestre del març a maig. Com totes les
petites empreses, no són moments fàcils però farem els possibles per a seguir endavant, amb la il·lusió, el compromís i la
transparència que sempre hem mostrat... Els nostres millors desitjos per a tothom. Cuideu-vos molt i molta sort!

27
JULIOL, 2020

NOVA PROGRAMACIÓ - GRUPS AGOST i SETEMBRE
Acabem els cursos programats pel juny i pel juliol de manera molt satisfactòria. Els dubtes que teníem per aquest estiu "estrany" i
tan condicionat per la COVID-19 amb el pas de les setmanes s'ha anat esvaint. Hem aconseguit omplir totes les places disponibles
de les quals disposàvem, i el més important, amb molta col·laboració per part de les famílies, hem respectat els horaris i torns que
hem donat per a aquests mesos. Als alumnes, han treballat de manera molt ferma i hem assolit els propòsits dels cursos i casalets
que tenim establerts. És una època estranya, però seguim fent camí i per a nosaltres, és un plaer de gaudir-lo en la vostra companyia.
Ara ja estem amb la planificació dels grups d'agost i setembre. Davant la demanda que estem tenint, volem comentar que el mes
d'agost el dividim en dues parts. Una primera part pels alumnes que vulguin aprofitar aquest mes per a fer el curs, els cursos estan
programats del 3 al 31 d'agost (matins). També hem programat una segona tanda de cursos per a aquells alumnes que vulguin
aprofitar abans de la tornada al curs escolar, aquesta programació inclou tres setmanes, del 24 d'agost al 10 de setembre (matins). I
per últim, aquells alumnes que vulguin començar directament el setembre, farem horaris de tardes per a enllaçar, un cop comenci el
curs escolar, com a activitat extraescolar. També obrim la possibilitat de fer un curs mixt (mecanografia-informàtica o bé
mecanografia-tècniques d'estudi) per fer al setembre. Us recomanem que seguiu atents als horaris, que anem actualitzant quasi
diàriament i que si esteu interessats, no dubte en contactar per telèfon (972211358 / 640731335) o bé per correu electrònic
(info@mecarapidemag.com). Moltes gràcies per la confiança i sobretot, cuideu-vos/cuidem-nos molt!

27
MAIG, 2020

Agraint el vostre suport i la vostra confiança!
Volem agrair a tots aquells que ens heu fet confiança i que en poc més de tres dies de rebre la confirmació que a partir del 2 de juny
podrem obrir la nostra acadèmia, seguint el protocol establert en aquesta fase II, us heu inscrit a fer algun dels cursos i casalets que
podem oferir enguany.
Amb la limitació de places, és ben cert que la nostra oferta (tant pel que fa a cursos com pel que fa a places) queda molt més
encotillada en els paràmetres establerts però tot i aquestes limitacions, farem tot el possible per a satisfer les necessitats de les
famílies. No serà fàcil però farem tots els possibles.
Us recomanem que si esteu interessats, aneu seguint l'actualització que farem dels horaris i del contingut dels cursos, tallers i casals.
I si esteu interessats i davant l'elevat nombre d'inscripcions que tenim, que truqueu o bé envieu un correu electrònic per a reservar
plaça.
Gràcies per la vostra confiança, suport i paciència davant aquests moments que ens toca viure!
Una forta abraçada!

25
MAIG, 2020

Nota informativa: Obrim l'acadèmia a partir del 2 de juny
Bon dia, esperem de tot cor que estigueu bé!
Aquest correu és per notificar-vos que aquest cap de setmana vam rebre l’autorització per poder tornar a obrir l’acadèmia. El
protocol ens indica que en aquesta fase dos de la “nova normalitat”, haurem de treballar amb un terç de la capacitat de l’acadèmia.
Sobre aquest fet us volem comentar tot un seguit de punts que detallem a continuació:
- Davant les circumstàncies que afecten tan dràsticament el normal funcionament de l’acadèmia, i sentint-ho molt, queda suspesa la
promoció del 40è aniversari. Si tot va bé, farem el sorteig de l’ordinador portàtil el pròxim estiu i els alumnes que s’inscriguin
aquest any, també hi participaran.
- Ampliarem franges horàries per a intentar donar cabuda a tots aquells alumnes que estiguin interessats afer algun curs, taller o
casal durant aquest estiu. És ben cert que ara en tot un dia, podrem treballar amb un nombre d’alumnes que abans passaven en un
matí, per tant davant d’aquesta reducció de l’aforament, ampliarem horaris, esperant que a la fase III, ens deixin ampliar el nombre
d’alumnes per franja horària.
- Davant d’aquest fet, es donarà prioritat en cada franja horària en funció del moment de la inscripció, donant preferència a aquelles
que s’hagin produït abans.
- Els alumnes que ja han efectuat la reserva aquest estiu, rebran un correu personalitzat per si volen modificar els horaris que havien
reservat.
- A tots els alumnes interessats afer algun taller, curs o casalet aquest estiu, es poden posar en contacte via telefònica (972211358) o
bé per correu electrònic (info@mecarapidemag.com)
- Tots els alumnes inscrits, abans de començar el casal, taller o curs on estiguin inscrits, rebran un correu amb el protocol que hauran
de seguir les famílies i els alumnes a l’acadèmia.
Sentint molt tota aquesta situació que ens afecta a tots per igual, i sabent que ens espera un estiu molt diferent del que havíem viscut
anteriorment, us desitgem molta salut, paciència i molta sort!

10
MAIG, 2020

Nota informativa EMAG

Benvolgudes famílies, alumnes i amics. En primer lloc, esperem i desitgem que estigueu tots bé. En segon lloc, sobretot, seguiu les
indicacions que des de les Administracions van donant per tal d'evitar que aquesta desescalada del confinament provoqui un rebrot
de la pandèmia. En tercer i darrer lloc, aquest breu comunicat informatiu:
No ens podíem imaginar, quan estàvem preparant durant el mes de febrer la campanya del 40è aniversari, que durant el març
passaria tot el que ha passat. Anava per a dues setmanes i ja en portem vuit... però la salut, ara com ara és el més important i és en el
que ens hem de centrar.
Ara que comença la desescalada, esperem que amb les mesures oportunes i els protocols pertinents, es pugui començar a treballar en
diferents sectors, entre ells el nostre. Davant d'aquest fet volem comunicar que:
1) la promoció 40 aniversari EMAG es veurà modificada en els seus termes, respectant els descomptes però no podrem fer ni la
samarreta commemorativa ni el sorteig del portàtil (si tot va bé, ho farem l'estiu vinent i tots els alumnes que s'hagin inscrit o
s'inscriguin aquest any, també hi participaran).
2) Les aules de mecanografia, informàtica així com al de suport escolar i el casalet formatiu, començaran a estar operatives tan bon
punt rebem l'autorització per poder-ho fer.
3) L'estiu ja és aquí i aquest no hem pogut engegar les promociones que teníem previstes. És evident que aquest estiu no podrem
atendre al mateix nombre d'alumnes que atenem normalment i per tant, les places per franges horàries quedaran molt més limitades.
Aquestes es respectaran per ordre d'entrada en el centre.
4) Aquells alumnes que ja estiguin inscrits i amb horari reservat, un cop sapiguem la data que ens permeten obrir i en quines
condicions ho podem fer, ens posarem en contacte amb vosaltres per si voleu fer alguna modificació en els horaris que ja havíem
establert.
5) Farem tot el possible per no deixar a cap dels alumnes interessats a fer formació al nostre Centre que es quedi sense aquesta
possibilitat (això inclou, bàsicament, ampliar el nostre horari de treball per a aquest estiu).
6) Sabem que comença una etapa diferent, on les abraçades, encaixades, les salutacions "NBA", etc... tan característiques al nostre

Centre i que desprenien tan bona energia positiva no podran ser, però no perdrem el somriure, ni la motivació ni l'esperit d'ajuda que
sempre ens ha caracteritzat perquè els nostres alumnes adquireixin el millor coneixement possible.
7) Davant qualsevol novetat, ho intentarem pujar de la manera més àgil possible a la web o xarxes socials.
En aquest comunicat, volem també exposar el nostre pesar per no poder haver acabat en alguns grups d'escoles, les nostres activitats
extraescolars. La veritat és que ha estat una pena, perquè hi havia grups que estàvem a punt de finalitzar l'activitat i altres on per les
hores que portàvem, la veritat és que el ritme de treball era molt bo i ens feia ser molt optimistes sobre els resultats que obtindríem a
la fi de curs. A tots ells, dir-vos que esperem que tinguem l'oportunitat d'acomiadar-nos presencialment...
Demanar-vos per a acabar aquest comunicat, que us cuideu moltíssim i que més aviat que tard, les coses vagin tornant a una "certa"
normalitat.
Una forta "abraçada virtual" plena d'energia positiva i el millor dels desitjos per a tots!
Fins aviat!

07
AGOST, 2019

MARXEM DE VACANCES!!
Us recordem que la setmana vinent, l'acadèmia romandrà tancada per vacances, es retrobem el 19 d'agost en l'horari habitual!

01
AGOST, 2019

Si estàs buscant feina... contacta amb nosaltres!
Obrim període de selecció del nostre equip docent per al curs escolar 2019-20. Si estàs buscant feina, t'agrada la docència i vols
unir-te a nosaltres, contacta amb nosaltres per tenir una xerrada i explicar-te com treballem.

07
JUNY, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA
(DOMENY- GIRONA)
Avui acabem l'activitat extraescolar de mecanografia a l'escola Domeny de Girona. Hem fet tres nivells diferents, el grup d'iniciació,
el grup de perfeccionament i el grup de velocitat. Tots els 13 alumnes han assolit els objectius de l'activitat!! Per això, tal com hem
fet a l'escola, els felicitem de tot cor per la bona tasca realitzada, pel seu compromís i pel seu esforç.
A l'escola agrair totes les facilitats per poder desenvolupar la nostra activitat. A l'AFA la seva dedicació i la seva col·laboració en
poder dur a terme la nostra tasca formativa i a les famílies, la seva confiança.
Moltes gràcies a tothom, molt bon final de curs i molt bon estiu!!

07
JUNY, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA
(AIXART - CERVIÀ DE TER)
Avui finalitzem l'activitat extraescolar de mecanografia a l'escola Aixart (Cervià de Ter) amb uns resultats molt bons. En aquest
segon any de treball amb l'escola hem tornat a formar el nombre màxim possible d'alumnes per capacitat de l'aula. Han estat 11
alumnes, que deixant de banda el rendiment assolit que ha estat molt bo, ens han deixat moments de molt bon record, rialles i bona
sinergia de treball.
Agrair la gestió per part de l'escola i a tot l'equip docent, a l'AFA, especialment a en Quim amb qui hem estat gestionant l'activitat i
a les famílies per la seva confiança.
Des de la nostra humil opinió, podem afirmar que l'activitat, per segon any consecutiu, ha esdevingut un èxit molt gran!!
Moltes gràcies, bon final de curs i molt bon estiu!!

05
JUNY, 2019

Fi activitat estudi assistit - Tècniques d'Estudi Les Falgueres (Celrà)
Dijous vam acabar el curs d'estudi Assisit (Tècniques d'Estudi) a l'escola Les Falgueres de Celrà. Tots els alumnes que han
participat a l'activitat han assolit uns conteixements satisfactoris! Bona feina!!

31
MAIG, 2019

Fi de l'activitat extraescolar de mecanografia iniciació i mecanografia
(velocitat) + informàtica (LES FALGUERES - CELRÀ)
Donem per a finalitzada l'activitat extraescolar de mecanografia iniciació (grup blau clar) i de mecanografia velocitat + informàtica
(grup groc).
Hem estat moltes setmanes, molts dies i moltes hores junts. Hem aconseguit fer una molt bona "pinya", amb molt bona sinergia de
treball, implicació i una predisposició excel·lent. Els alumnes del grup d'iniciació han assolit els objectius del curs, i per tant, els
donem la benvinguda al "club dels mecanògrafs EMAG". Als alumnes de mecanografia velocitat + informàtica, hem progressat
molt respecte al primer curs, i hem complementat els coneixements de mecanografia amb conceptes de Word i Excel que us
ajudaran molt a fer les vostres tasques a l'institut. Per a nosaltres és un orgull veure com a mesura que aneu creixent físicament,
també creixen els vostres coneixements. Pels docents, aquesta hauria de ser la raó de ser, i aquesta, veritablement és la nostra: HA
ESTAT UN PLAER!
Agrair-vos la vostra fermesa i determinació vers el treball i les vostres ganes d'aprendre. Un luxe haver format part del vostre camí
en l'aprenentatge. Uns felicitem de tot cor pels resultats obtinguts. Potser amb els de cinquè el curs escolar vinent ens retrobarem de
nou, als alumnes de sisè, molta sort en la nova etapa que començareu el curs escolar vinent a l'Institut, recordeu que "mirarem per a
la finestra" per veure si us veiem. Us trobarem molt a faltar!!
A l'escola, les facilitats i l'ajuda que sempre ens doneu. Gràcies Dúnia, Susanna i a tot l'equip docent, i també a l'Angelines, a qui
esperem, el setembre, acomiadar-nos amb una forta abraçada com hem fet avui.
A les famílies, un any més, moltíssimes gràcies per la vostra confiança, després de tants anys!
I com no a l'AFA, i en aquest punt, m'agradaria fer una menció especial a l'Olga. Hem passat moltíssimes hores quadrant,
planificant, lligant horaris, grups, per a no deixar mai res sense solució. Ha estat un enorme plaer poder treballar al teu costat, la teva
ajuda sense la qual no hagués estat possible poder desenvolupar la nostra tasca amb tants alumnes. Sempre has estat aprop, quan el
moment ho requeria i sincerament, és d'agrair. Sé que entrarà gent capacitada i amb molta vàlua però et trobaré molt a faltar...
quantes hores i hores, eh Olga?? Moltes gràcies per tot i ho faig extensiu a tota l'AFA.
Molt bon final de curs i molt bon estiu a tothom!!

29
MAIG, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA II INFORMÀTICA (MADRENC-VILABLAREIX)
Ha estat un enorme plaer compartir el vostre camí en l'aprenentatge dels coneixements exposats en la nostra activitat (mecanografia
II - velocitat i el taller informàtica - Word/Excel)
Avui hem fet l'entrega dels diplomes i els informes de fi d'activitat. Mentre els feia ahir, vaig tenir sentiments enfrontats. Per un
costat, la satisfacció i l'alegria de saber que heu fet molt bona feina i heu après molt. Per altra banda, una sensació de tristor, amb
alguns de vosaltres hem passat més de cent hores junts, compartint moments d'alegries i de riures, amb moments de tensió davant les
incerteses que us trobàveu en l'aprenentatge. Ha sortit tot molt bé!!! Heu après molt!! Avui en la xerrada de fi d'activitat, l'emoció
m'ha envaït, és llei de vida. Com us he dit, us portaré sempre dins del meu cor!!
Hem penjat un vídeo mostrant com teclejeu, aneu molt de pressa! Sou uns cracks!!
https://www.youtube.com/watch?v=G59jeOjRcbo
No voldria acabar aquest petit escrit sense agrair-vos tot l'esforç que heu posat al llarg de l'activitat. De fet, us agraeixo de tot cor,
que hàgiu seguit les indicacions que us donava. També agrair a les famílies la seva confiança i en les interaccions que hem t ingut,
els consells i el suport rebut. Com no podia ser d'altra manera, a l'escola i tot l'equip docent, la veritat és que és un plaer enorme
sentir-vos sempre tan propers i poder comptar sempre amb vosaltres. Gràcies Maria, David, Vane... A les monitores del menjador, la
seva cooperació i col·laboració, un luxe!! I per últim, no per això menys important, l'AMPA, especialment a l'Anna amb qui tantes
hores i hores de converses acabem tenint al llarg d'una activitat. Em sap molt greu no poder assistir a la trobada d'extraescolars de
dissabte però si qualsevol família vol contactar amb mi per dubtes que pugui tenir de cara al curs escolar vinent, ho pot fer pels
canals habituals (telèfon, correu electrònic,...)
Felicitats a tots pel rendiment assolit i moltíssimes gràcies per tot!

27
MAIG, 2019

Fi activitat estudi assistit - Tècniques d'Estudi
Avui posem la cloenda al curs de tècniques d'estudi a l'escola Aulet de Celrà. Coneixements assolits satisfactòriament per tots els
alumnes! Ben treballat!

24
MAIG, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA
(AULET - CELRÀ)
Hem arribat a la fi d'activitat extraescolar de mecanografia a l'escola AULET de CELRÀ.
En aquest tercer any d'activitat de mecanografia, tenim en el grup de mecanografia (velocitat) alumnes que han assolit la franja de
les 230-250 pulsacions per minut. En el grup d'iniciacióa, alumnes que han treballat en nivells de 200 pulsacions i la gran majoria
per sobre de les 150 pulsacions per minut.
Volem agrair l'esforç dels alumnes i la seva ajuda al llarg de tota l'activitat. A les famílies la confiança depositada i a l'escola i
AMPA, tot el seu suport i ajuda davant els incidències que al llarg del curs ens hem pogut anar trobant.
Moltíssimes gràcies a tothom!!

21
MAIG, 2019

Exhaurits els cursos de regal per aquest estiu! Last Call!
Avui hem acabat els cursos de regal que teníem destinats per a aquesta segona tanda i per a aquest estiu. Hem regalat 40 cursos!!
Estem molt contents de la resposta de la promoció "donar la mà". Farem una darrera tanda de cursos gratuïts, com diu aquell: LAST
CALL!!
Si ho vols aprofitar, encara hi ets a temps. Aquest nou període tindrà vigència fins al 7 de juny o bé fins a exhaurir els cursos
destinats a aquest nou període.Últims 10 cursos de regal, no val a badar!
Recorda que pots consultar els horaris a:
MECANOGRAFIA: https://www.mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
INFORMÀTICA: https://www.mecarapidemag.com/pdf/informatica.pdf
CASALET FORMATIU - CURS MIXT: https://www.mecarapidemag.com/pdf/casalet.pdf
Gràcies a tots els que ens heu fet confiança!
EMAG, una acadèmia de fets!!!

16
MAIG, 2019

CASALET FORMATIU ESTIU 2019!
Mira el video a https://www.youtube.com/watch?v=1obZDvi_hO0

07
MAIG, 2019

TALLER D'INFORMÀTICA ESTIU 2019
TALLER D'INFORMÀTICA ESTIU 2019
Crear índexs automàtics, retoc d'imatges, fer taules i extreure gràfics de les seves dades, crear diagrames, fer vídeos de presentació
de treballs! Ho tens tot al teu abast, durant aquest estiu!
Perquè arribarà un dia que hauràs de ser curós en la presentació dels teus treballs i potser hauràs d'agilitzar el temps que hi pots
destinar. Potser dominant més programes, podràs assolir uns millors resultats, continguts més complets, formats diversos per a la
presentació dels teus treballs o tasques, i com bé diuen:
"El saber no ocupa lloc"
Això és el que oferim al taller d'informàtica, complementar els teus coneixements, sigui reforçant programes que ja has treballat o
incorporant programes nous que et permetin donar enfocaments diferents de les teves tasques.
Aquest estiu fes el TALLER D'INFORMÀTICA "PRESENTACIÓ DE TREBALLS PER A ESTUDIANTS" (de primària,
secundària i batxillerat). Aprèn mentre et diverteixes!

26
ABRIL, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA
(LES ALZINES - GIRONA)
Avui posem la cloenda a l'activitat extraescolar de mecanografia a Les Alzines (Girona) amb molt bons
resultats. En aquest segon any de treball amb l'escola hem tornat a formar el nombre màxim possible
d'alumnes. Han estat 15 alumnes, que a part del rendiment que han assolit, ens han deixat molts moments i
molts bons records. Agrair la gestió per part de l'escola, molt especialment a la Roser i a les famílies per la
seva confiança. Des de la nostra humil opinió, podem afirmar que l'activitat, per segon any consecutiu, ha
esdevingut un gran èxit!! Moltes gràcies!!

11
ABRIL, 2019

Exhaurits els cursos de regal per aquest estiu! Ampliem la promoció!
I és que ja ho diuen... qui no corre, vola!
Hem exhaurit els cursos previstos en la promoció per aquest estiu 2019: "donar la mà. Ens has recomanat?
Aquest estiu fes un curs regalat!"
Gràcies a tots els que ens feu confiança!!!

04
ABRIL, 2019

Fi activitat extraescolar de mecanografia BOSC DE LA PABORDIA
(Girona) Grup II
Avui hem acabat amb el segon grup de l'escola del Bosc de la Pabordia. Divuit mecanògrafs que no només han assolit
els objectius, els han superat amb molta solvència. Hem assolit nivells molt i molt bons, fet que ens omple de goig i
d'alegria perquè després de tant esforç, els fruits recollits han estat realment excel·lents.
Agrair la implicació i dedicació de l'AMPA, el suport de l'equip docent de l'escola, la confiança de les famílies i la
predisposició, esforç i rauxa de tots els alumnes!
Enhorabona a tots i moltes gràcies!

28
MARÇ, 2019

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA ESCOLA
VILADEMANY (AIGUAVIVA)
Segon any d'activitat a l'escola d'Aiguaviva. Ha estat un veritable plaer compartir el camí de l'aprenentatge de la
mecanografia amb tots els alumnes. Volem agrair a tot a l'AFA la dedicació i esforç per tirar endavant l'activitat.
Tanmateix a l'equip docent, totes les facilitats i ajuda al llarg de l'activitat. A les famílies, fer-nos confiança per segon
any consecutiu. I als alumnes, als que ja varen venir el curs passat i que aquest any han fet el curs de velocitat, i als
que s'han iniciat en l'aprenentatge de la mecanografia, tot l'esforç i les facilitats en la nostra tasca de guiatge. A més ha
estat molt emotiu el regal que m'heu fet. Moltes gràcies a tots!

26
MARÇ, 2019

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA INICIACIÓ
GRUP I BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA)
Acabem amb el primer grup del bosc de la pabordia. Totes les alumnes i tots els alumnes han assolit satisfactòriament
els objectius proposats a l'activitat i un bon nombre en nivells propers o superiors a les dues-centes pulsacions per
minut. Agrair l'esforç dels alumnes, la seva implicació i el seu afany de superació. També volem agrair, un any més, a
les famílies, la seva confiança. A tot el personal docent que ens ha facilitat la nostra tasca i per últim, molt especialment
a la comissió d'extraescolars de l'AMPA per tota la seva ajuda, implicació i suport. Moltes gràcies a tots i enhorabona
als alumnes pels resultats assolits!

08
MARÇ, 2019

La primavera a un pas... L'estiu a dos!!
Si li comences a donar voltes a què fer a l’estiu,
recorda que a E.M.A.G ja l’estem "liant"…
PROMOCIÓ ESTIU 2019: "PROMOCIÓ DONAR LA MÀ"
I és que com cada estiu,
a Meca-ràpid EMAG premiem la confiança!!

01
FEBRER, 2019

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA (INCIACIÓ i
AVANÇADA) ESCOLA MADRENC (Vilablareix)
Avui acabem amb el grup d'iniciació a la mecanografia i amb el grup de velocitat, alumnes de cinquè i sisè. Un any
més, amb resultats que són molt bons i amb molt bona sinergia de treball amb tots els alumnes. És un plaer enorme fer
l'entrega als alumnes de l'acreditació i diplomes de fi d'activitat. Han estat moltes hores de treball, d'esforç que ens
porten a bon port. Tots els alumnes han assolit els objectius proposats en l'activitat, assolint i superant aquests. Agraïm
de tot cor la col·laboració i ajuda a l'escola i el seu equip docent, i ho fem extensiu també, a les monitores del menjador.
Així mateix, volem agrair la confiança de les famílies en la nostra tasca formativa, un any més, penso que hem assolit
molt bons resultats que els faran estar orgullosos. A l'AMPA, especialment a l'Anna, la seva implicació i el seu suport en
la planificació, logística, ... I als alumnes, "els nostres herois" per la tasca realitzada, pel seu compromís i per la seva
predisposició. Moltes gràcies de tot cor a tots!

01
FEBRER, 2019

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA INICIACIÓ
GRUP VERMELL - ESCOLA FALGUERES a través de l'Afa Falgueres
Avui acabem l'activitat a l'escola Les Falgueres amb els dos grups vermells (clar i fosc). 20 nous alumnes que han
après a teclejar correctament, assolint i superant els objectius proposats en l'activitat i aquells que per un motiu o altre,
no ho han fet, hem activat la garantia d'aprenentatge fins a assolir-ho. És un plaer per nosaltres ajudar als alumnes en
el seu camí de l'aprenentatge, en aquest cas de la mecanografia. Són moltes hores de treball, dies de rauxa, dies de
més frustració per les dificultats que ens anem trobant, com aquell que fa camí cap al cim. I per això, és una immensa
alegria, acabar amb tants alumnes, en un dia com avui, amb les abraçades i encaixades, d'aquells que són sabedors
que han fet bona feina. Agrair a l'escola el seu suport incondicional, a l'AFA, especialment a l'Olga, la seva ajuda i
implicació (aquest any ha estat complicat logísticament però ens n'hem sortit) i a les famílies per la confiança. I
sobretot, als alumnes que amb el seu esforç, la seva dedicació i el seu saber fer, han assolit aquest "cim" en el seu
aprenentatge! Molt bona feina i moltes gràcies per tot!

05
JUNY, 2018

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA II
(velocitat) - TALLER OFIMÀTICA (Word-Excel) AL CEIP
FALGUERES - CELRÀ
FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA II (velocitat) - TALLER OFIMÀTICA (Word-Excel) AL
CEIP FALGUERES - CELRÀ
I amb l'escola Falgueres, donem per acabada les activitats extraescolars del curs 2017-2018.
I amb els grans de l'escola de sisè, alumnes amb qui ja vàrem treballar en el curs d'iniciació i que en el seu darrer any a
l'escola, han fet un gran salt qualitatiu en els seus coneixements. Alguns dels alumnes teclejant a 300 pulsacions per
minut, el que menys per sobre de 210 pulsacions per minut i també amb els coneixements de programes que els
ajudaran a fer els seus treballs de manera més curosa i àgil.
Ha estat un plaer, amb les pujades i baixades que en tot camí que es fa, un es pot trobar, compartir aquest trajecte amb
vosaltres. Alumnes que guardarem, tot l'equip docent, amb molta estima en els nostres records.
Us veiem créixer d'un any per altra, la vostra evolució com a persones, la vostra evolució com alumnes... segueixo
pensant que el temps va massa ràpid.
Agrair de tot cor l'esforç que heu fet, recordeu que el "saber no ocupa lloc" i tot el que heu après, us ajudarà i molt en
un futur no gaire llunyà. Segurament, d'ací a uns anys, direu allò que moltes vegades, els que ja tenim una edat hem
dit: "quina sort haver fet aquest curs, perquè m'ha servit de molt!". Gràcies per tot!
A les famílies,un any més, donar-vos les gràcies, per la vostra confiança després de tants anys! És un veritable plaer
comptar amb el vostre suport.
Un any més, a l'escola, a la Dúnia i la Susanna, moltíssimes gràcies per totes les facilitats que ens doneu, la vostra
implicació i interès. És un veritable plaer i un luxe, tenir-vos al costat sempre que fa falta!
I a l'AMPA, molt especialment a l'Olga, persona implicada al 2000% en què tot vagi bé. Atenta, responsable, eficaç... la
veritat és que al llarg del curs s'han de solucionar moltes coses, i sempre s'acaben fent. He de dir que després de tants
anys, organitzant, quadrant, fent i desfent,... és tot un plaer, compartir aquests moments de rauxa, de temors,
d'inquietuds i sobretot d'alegries que durant una activitat van sorgint. Moltíssimes gràcies per tota la vostra tasca i per
ser la persona amb qui més contacte tinc, moltes gràcies Olga per la teva dedicació i ajuda.
Un any més endressat...semblava ahir que començàvem, i parlem del 2011!
Bon estiu a tothom!

04
JUNY, 2018

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR CEIP DOMENY (GIRONA)
També divendres vàrem acabar l'activitat al Ceip Domeny, però anem molt liats i no vàrem poder pujar la notÍcia ni a la
web ni a les xarxes socials.
Segon any d'activitat i segon any treballant amb alumnes que ens han donat molt i molt de bo. Complicitat, esforç,
entusiasme, estima, afecte...
Agrair-los de tot cor la tasca feta, així com fer extensiu aquest agraïment a les famílies per la confiança, l'escola i l'AFA
(especialment a la Neus) per la col·laboració i suport.
Moltes gràcies per tot!!

04
JUNY, 2018

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR CEIP AIXART (CERVIÀ DE TER)
Primer any de treball a l'escola i sincerament hem de dir que ha anat molt bé, bona sinergia de treball, bon ambient,
molt compromís i molts bons resultats!!
Estem molt contents d'encetar aquest camí que esperem tingui continuïtat en el temps.
Com sempre moltes gràcies AMPA (especialment en Quim), a l'escola (equip directiu i docent), a les famílies per la
confiança i als alumnes, que "han jugat i guanyat aquest partit" de manera molt solvent! Felicitats a tots!!!

01
JUNY, 2018

Fi de l'activitat extraescolar mecanografia (II-velocitat) / informàtica a
l'escola MADRENC (Vilablareix)
A vegades és important aturar-se i respirar, com aquell que arriba a un cim i contempla embadalit el paisatge.
L'any 2012, ens va fer confiança l'AMPA de l'Escola Madrenc, seria el primer any, de tot un seguit d'anys consecutius
portant a terme la nostra tasca formativa a tall d'extraescolar.
Any rere any, hem intentat donar el millor de nosaltres mateixos i poder fer costat en el camí dels alumnes vers el seu
aprenentatge. Són molts anys i moltes mostres d'estima que sincerament, agraïm de tot cor perquè fan "creure" que la
tasca que desenvolupem és de gran profit pels alumnes i les famílies ho agraeixen.
I avui, posem cloenda al segon grup d'aquest any, un grup on hem trobat molta complicitat, alguns dels alumnes, era el
seu quart curs amb nosaltres!! Quan ha acabat la classe, i ens hem acomiadat, com fem sempre, amb l'energia positiva
EMAG en forma d'abraçada, he estat un moment, "respirant" i "mirant" el paisatge, han vingut sense voler molts bons
records de tantes hores que hem fet plegats. Realment, és emocionant rebre les mostres d'estima com les que avui he
rebut de part dels alumnes, no hi ha bé més preuat (sota el meu parer) que aquestes mostres de gratitud i afecte. I des
d'aquí, com he fet a l'escola, agrair de tot cor el seu esforç, complicitat i la seva bona feina. Fer-ho extensiu a les
famílies, gràcies de nou per la vostra confiança. I com no, de manera molt especial a l' escola madrenc (Maria, David,
Vane,... Monitores de menjador) i a l'Anna de l'AMPA, per tota la seva ajuda, cooperació i suport.
Aquest any l'AMPA ens va demanar un vídeo per la presentació d'extraescolars i com diu la dita: "una imatge, en
aquest cas, un vídeo, val més que mil paraules" (cada vegada que el visualitzo, com deia el mestre Cruyff, "gallina de
piel").
https://www.youtube.com/watch?v=M3QPaIXKuVU
Un any més, he de dir que ha estat un gran plaer!! Moltes gràcies a tothom!!

28
MAIG, 2018

Fi activitat estudi assistit - Tècniques d'Estudi
Avui posem la cloenda al curs de tècniques d'estudi a l'escola Aulet de Celrà.
Molt bona feina!

25
MAIG, 2018

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP AULET
(CELRÀ)
Avui donem per finalitzada l'activitat extraescolar de mecanografia al CEIP AULET (CELRÀ). Com sempre fent, volem
agrair als alumnes l'esforç, implicació i l'entusiasme que els ha portat a obtenir molts bons resultats a la fi d'aquesta. A
les famílies la confiança que ens han donat i a l'AMPA i l'escola el suport, indispensable per poder tirar endavant el curs
plantejat. Moltes gràcies a tots i enhorabona als 11 nous mecanògrafs!!!

20
ABRIL, 2018

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR INICIACIÓ MECANOGRAFIA
LES ALZINES (GIRONA)
Donem per finalitzada l'activitat extraescolar de mecanografia a Les Alzines (Girona) amb molt bons resultats. El primer
any de treball a l'escola, amb 15 alumnes, que han obtingut uns resultats molt i molt bons. Agrair la gestió per part de
l'escola, molt especialment a la Roser i a les famílies per la seva confiança. A les nostres alumnes, donar-los les
gràcies per la seva contribució a què l'activitat hagi esdevingut, sota el nostre humil parer, un gran èxit!! Moltes gràcies!!

19
ABRIL, 2018

FI DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR "INICIACIÓ A LA
MECANOGRAFIA - CEIP VILADEMANY (AIGUAVIVA)
El primer any d'activitat a l'escola i que ens ha donat fruits molt bons, la veritat és que ha estat un plaer compartir
aquests mesos de treball amb els nou alumnes de l'escola que han fet l'activitat. Hem assolit molt bons nivells, superant
amb solvència els objectius de l'activitat. Volem agrair la complicitat amb l'AFA, la seva ajuda i implicació en poder tirar
endavant l'activitat, a l'escola per la seva disponibilitat, cordialitat i ajuda quan ha estat necessari, a les famílies per la
confiança i als alumnes, element indispensable per convertir uns resultats en bons o molt bons, gràcies per l'esforç!!! 9
nous mecanògrafs i molts bons records. Moltíssimes gràcies a tots!

16
ABRIL, 2018

FI DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR "INICIACIÓ A LA
MECANOGRAFIA" - BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA) GRUP II
És la cloenda a sis mesos de bona feina amb els 17 alumnes d'aquest segon grup del bosc de la pabordia. Ha estat un
plaer de nou, gaudir de la confiança de l'AMPA, escola i famílies en la nostra activitat. Tenim 17 nous mecanògrafs que
amb el temps seran conscient de les grans avantatges del correcte aprenentatge de la mecanografia. A ells, molt
particularment, agrair-los la feina feta durant tot aquest temps. Moltíssimes gràcies a totes les parts implicades i
esperem que l'any vinent puguem tornar a fer l'activitat per cinquè any consecutiu. Enhorabona a tots!

06
ABRIL, 2018

La promoció per aquest estiu, "cadena d'alumnes: ENERGIA POSITIVA
EMAG", està esdevenint un gran èxit.
Més de 50 reserves efectuades per realitzar algun casalet o taller al nostre Centre Acadèmic i a punt d'exhaurir els
cursos gratuïts que tenim destinats a la promoció.
Els horaris ja van agafant coloret, amb grups quasi complets:
Mecanografia: http://mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
Informàtica:http://mecarapidemag.com/pdf/informatica.pdf
Casalet formatiu (mecanografia, informàtica, tècniques d'estudi/quaderns d'estiu):
http://mecarapidemag.com/pdf/casalet.pdf
No facis tard, si vols gaudir de la nostra promoció per aquest estiu, encara hi ets a temps!!
EMAG, una acadèmia de fets!
Bon cap de setmana!

22
MARÇ, 2018

FI DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR "INICIACIÓ A LA
MECANOGRAFIA" - BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA) GRUP I
I avui posem la cloenda a l'activitat extraescolar de mecanografia amb el Grup I del CEIP Bosc de la Pabordia. Un any
més amb resultats molt i molt bons, que implica que els alumnes teclegin a velocitats entre les 150 i les 220 pulsacions
per minut.
Agrair el seu esforç, la seva determinació i el seu afany de superació. Tanmateix, i això és més personal, els càntics
que m'han dedicat a la fi de la classe.
També agrair a l'AMPA la seva confiança i a les famílies per creure en nosaltres i la nostra activitat.
Tanmateix, a l'equip directiu de l'escola, secretaria i consergeria per tota la seva ajuda davant de qualsevol incidència.
16 nous mecanògrafs que agilitzaran les seves tasques de manera molt evident i eficaç!!

Enhorabona i gràcies!!

09
MARÇ, 2018

Activada la promoció per aquest estiu... No la deixis escapar!
Des de la Gàl·lia ens arriba la següent imatge... (ja diuen que val més una imatge que mil paraules).

02
FEBRER, 2018

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA AL
CEIP MADRENC (VILABLAREIX)
Un nou any amb molt bon final, 20 nous mecangrafs i 4 alumnes que han millorat respecte al curs passat. Tots els
alumnes han assolit objectius, de manera molt solvent. Els alumnes de velocitat, han arribat a nivells de 250 pulsacions
per minut fins a 355 pulsacions per minut!!! Com sempre volem agrair la tasca i col·laboració de totes les parts
implicades, l'AMPA, les famílies, equip directiu i personal docent de l'escola i als alumnes, sobretot als alumnes, la clau
perquè una activitat esdevingui un èxit.
Per sisè any consecutiu a l'escola, pensem que hem d'estar molt orgullosos de com s'ha desenvolupat l'activitat i la
implicació, complicitat i esperit de treball assolit. Els resultats només aforen quan hi ha feina al darrere.
Moltes gràcies a tothom i moltes gràcies per les mostres d'estima que avui els alumnes m'han fet arribar.
La setmana vinent comencem amb el grup II "mecanografia-informàtica", amb 15 alumnes amb qui desitgem tenir
resultats tant bons com els precedents. Molta sort!!
Bon cap de setmana!

31
GENER, 2018

FI DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR "CURS INICIACIÓ A LA
MECANOGRAFIA" - LES FALGUERES (CELRÀ)
Avui acabem amb el primer grup de Les Falgueres (Celrà): 24 nous mecanògrafs!!! Com sempre volem agrair i de tot
cor, la confiança de les famílies, el suport de l'AFA, molt especialment a l'Olga, l'ajuda de tot l'equip docent i personal
de l'escola, i per últim, però al mateix temps, el més important, agrair als alumnes, la seva implicació, el seu esforç i el
seu compromís. Tots els alumnes que han acabat l'activitat, han assolit i superat els objectius proposats. Moltíssimes
felicitats a tots i moltes gràcies!!!

04
GENER, 2018

Els nostres millors destijos!!!

18
OCTUBRE, 2017

Activitats extraescolars 2017_2018
a tenim el planning de treball per les extraescolars d'aquest any! Tot i que ja fa quasi 40 anys que Jesús Planella
Arnau, va plantar la llavor E.M.A.G., seguim essent un petit centre acadèmic, de caire familiar, proper als nostres
alumnes, tant els que assisteixen presencialment a la nostra acadèmia, com els alumnes d'arreu de les escoles on
anem a fer activitats extraescolars. Mantenim l'essència dels nostres orígens, la transparència, l'honestedat, l'esforç i
sobretot la implicació perquè els nostres alumnes assoleixin el màxim profit a les activitats i per això, només oferim
aquells serveis en què som conscients que assolirem les fites establertes i bons resultats. A poc a poc però amb pas
ferm, seguim creixent en les escoles i les activitats que oferim. Moltes gràcies per la vostra confiança i molta sort en
aquest curs escolar!!

22
SETEMBRE, 2017

FI DE CURSOS, TALLERS I CASALETS ESTIU 2017
Acabem un nou estiu... i endrecem en un lloc privilegiat del nostre cor i el nostre cervell, tots els moments que hem
passat plegats, que han estat molts i de molt bons. L'estiu passat assolirem per primer cop a la nostra història, la fita
dels 300 alumnes en un estiu. Una fita que ens pensàvem seria irrepetible... aquest any, no només hem assolit de nou
la xifra dels alumnes, a més hem superat el record establert l'any passat, arribant fins als 311 alumnes durant tot l'estiu.
Diuen que el difícil no és arribar, el difícil és mantenir-se i des del 1980, a E.M.A.G. 1 hem lluitat per donar als alumnes
allò que realment necessiten i busquen, quan s'inscriuen a fer un curs, casalet o taller. Aquest any, amb resultats de
nou, molt i molt satisfactoris que han fet feliços als alumnes. Hem trobat moments per treballar de valent, hem trobat
moments per riure... complicitats, sinergies, dedicació, esforç,... i MOLTS BONS RESULTATS, que a la cap i a la fi, és
el que hom busca. Volem agrair de tot cor, la vostra confiança, el vostre suport i la vostra complicitat, alumnes,
mares/pares, amics... als que heu vingut per primer cop al nostre centre acadèmic i als que porteu uns quants cursos o
tallers amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer treballar amb tots vosaltres!! I per últim, aquells que heu fet mostres
d'estima i agraïment, en forma d'abraçada, dibuix, manualitat o detall a la fi de curs, és molt gratificant rebre aquestes
mostres... omplen moltíssim i donen forces per seguir endavant! Moltes no, moltíssimes gràcies a tothom!!

02
JUNY, 2017

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA AL
CEIP DOMENY (GIRONA)
Primer any de treball al CEIP Domeny de Girona, hem assolit uns bons resultats. Un grup d'alumnes molt implicats i
amb molta facilitat d'aprenentatge! Moltes gràcies a l'AFA, i particularment a la Neus per la seva implicació en l'activitat,
ajuda i suport, així com a l'escola, especialment a la Mercè per la seva ajuda en el muntatge i organització de l'activitat,
a la direcció per facilitar els ordinadors i adequar l'espai de treball, i a la Mª José, per la seva amabilitat. Moltes gràci es!

02
JUNY, 2017

Fi activitat extraescolar mecanografia/informàtica CEIP LES
FALGUERES (Celrà)
Fa sis anys, l'any 2011, la Míriam de l'AFA de les Falgueres contactava amb nosaltres per poder oferir l'activitat de
mecanografia a la seva escola. La primera escola que ens feia confiança per poder oferir la nostra activitat docent com
a complement de la formació dels alumnes de Les Falgueres. No va ésser difícil arribar a un acord de col·laboració,
que avui dia encara perdura. Ja han passat uns anyets d'ençà que els primers alumnes feren l'activitat i avui acabem
un nou curs escolar. Aquest any amb dos grups, un primer grup, d'iniciació a la mecanografia i un segon grup,
informàtica + mecanografia (velocitat). Acabem amb uns resultats, que no els podem catalogar, sinó de molt i molt
positius. Des del primer dia que vàrem arribar a les falgueres, la direcció i personal docent de l'escola ha estat al nostre
costat davant de qualsevol incidència, les famílies ens han fet confiança, passant d'ésser 13 alumnes el primer any
d'activitat als 38 d'aquest any. I l'AFA ha seguit confiant amb nosaltres per poder oferir l'activitat. Agrair de tot cor, a
l'Olga tota la seva tasca i dedicació, després de quatre anys, treballant plegats, crec que la teva implicació és
encomiable i digne d'elogi. I per última, l'alumnat, que sense ells, sense les seves ganes i motivació, no seria possible
obtenir uns resultats tan i tan brillats. Aquest any no ha estat una excepció, una bona sinergia de treball entre totes les
parts implicades que ens ha portat a bon port després de molta i molta feina. Enhorabona als alumnes i moltes gràcies
a l'AFA i escola per tot!

31
MAIG, 2017

Fi activitat extraescolar mecanografia/informàtica CEIP MADRENC
(Vilablareix).
Moltes gràcies a les famílies i AMPA per confiar un nou any amb nosaltres, amb el d'enguany, ja en són 5 de
consecutius. Moltes gràcies a la direcció i personal docent per la seva ajuda al llarg de tota l'activitat. I moltes gràcies
als alumnes pel seu esforç per assolir de nou uns resultats excepcionals. Moltes gràcies a tots i enhorabona! Objectius
assolits!

26
MAIG, 2017

DONEM PER ACABADA LA PROMOCIÓ 38è ANIVERSARI: "De
boca en boca, si ens has recomanat, tens un curs regalat!!"
Ha esdevingut un gran èxit.
Moltes gràcies!!
Trobareu els horaris actualitzats a:
http://mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
http://mecarapidemag.com/pdf/informatica.pdf
http://mecarapidemag.com/pdf/casalet.pdf
Bon cap de setmana a tothom!

17
MAIG, 2017

LAST CALL!!!

15
MAIG, 2017

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP
9d4rt (QUART)
Moltes gràcies a l'AFA, famílies i escola per la seva confiança i el seu suport. Als alumnes pel seu esforç. Ja tenim 15
nous mecanògrafs!! Enhorabona!

05
MAIG, 2017

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP
BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA) - Grup II
Avui acabem l'activitat extraescolar de mecanografia amb el GRUP II. Tots els alumnes han assolit molt bons nivells
(entre les 140 pulsacions per minut i les 240 pulsacions per minut). La velocitat mitjana de tot el grup (18 alumnes) ha
quedat establerta en les 189,72 pulsacions per minut. Enhorabona a tots!

20
ABRIL, 2017

Si vàres aprofitar el curs de mecanografia... ara toca el taller
d'informàtica!!
Si vares aprofitar estius passats per aprendre mecanografia i amb el temps, t'has adonat que ha valgut molt la pena,
passant a teclejar amb dos dits a fer-ho amb nou... no et perdis el nostre taller d'informàtica d'aquest estiu. La
combinació de la rapidesa del tecleig, amb l'aplicació de les eines dels diversos programes que expliquem faran que els
teus treballs i tasques siguin molt més acurada i el més important... els faràs amb molt menys temps!! Aprofita les
darreres places dels grups de matins, ja els tenim tots dos quasi complets!!

13
ABRIL, 2017

Ampliem dates i cursos de regal de la promoció
I és que la campanya d'aquest 38è aniversari, ha esdevingut un gran èxit. Hem exhaurit els cursos de regal molt abans
del període establert com a data límit... Estem tan contents i exultants de la resposta que ens heu donat que hem
decidit ampliar el nombre de cursos de regal, així com la data màxima de la promoció.
Ara cal que no perdis el temps, aprofita la promoció de "boca en boca" i vine a l'estiu a fer un curs gratuït. No val a
badar... qui no corre, vola!!

06
ABRIL, 2017

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP
BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA)
Avui acabem l'activitat extraescolar de mecanografia amb el GRUP I. Tots els alumnes han assolit molt bons nivells
(entre les 150 pulsacions per minut i les 240 pulsacions per minut). La velocitat mitjana de tot el grup (20 alumnes) ha
quedat establerta en les 197 pulsacions per minut. Enhorabona a tots!

03
FEBRER, 2017

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP
LES FALGUERES (CELRÀ)
Acabem amb el GRUP I, mecanografia iniciació, a les Falgueres (Celrà). Gran rendiment dels alumnes, realment, un
plaer haver pogut passar aquestes hores amb ells. Agrair de tot cor a l'AMPA (especialment a l'Olga, per la seva
dedicació i implicació) per proposar un any més l'activitat, a les mares i pares que ens han fet confiança, al personal de
l'escola per la seva ajuda i amabilitat... i sobretot als alumnes pel seu esforç, la seva motivació i la seva ajuda. Per sisè
any consecutiu, moltíssimes gràcies i ara, torn pel segon grup, que ja la setmana vinent comencem el nou curs!!

03
FEBRER, 2017

FI D'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA I
(INICIACIÓ) A VILABLAREIX.
Acabem l'activitat a l'escola Madrenc, molt bons resultats!!! Gràcies a l'AMPA per fer-nos confiança un any més, a les
famílies que ens fan costat un any més, a l'escola per les facilitats i als alumnes, sense la seva dedicació i esforç, no
seria possible! La setmana vinent, comencem amb el grup II (mecanografia-informàtica). Un any més i ja en van cinc,
moltíssimes gràcies

16
DESEMBRE, 2016

EMAG1 us desitja molt bones festes!

26
OCTUBRE, 2016

Ja les tornem a tenir aquí!!!
Bones fires a tothom!!

21
SETEMBRE, 2016

Diem adéu a l'estiu 2016... estiu de records i rècords!
Semblava ahir que començava l’estiu, i ja arribem al final. Un estiu que ens ha portat un ritme frenètic i que ens ha
passat volant… No hem tingut gaire temps per passar pel Facebook, xarxes socials, actualitzar la web, ... Hem anat un
xic de bòlit!! Per primer cop, en els nostres 37 anys d’història, hem superat els 300 alumnes en un estiu!! L’any passat
assolirem una fita que es feia molt difícil d’igualar, aquest any l’hem superat. I té molt a veure la complicitat dels
alumnes que han fet algun curs a l’acadèmia, que ens fan confiança i ens recomanen a familiars i amics. La promoció
37è aniversari “Promoció altaveu: fes córrer la veu, el regal és teu” ha estat un gran èxit!!
La fita assolida aquest any, serà molt difícil que es pugui repetir, però seguirem treballant com sempre per donar el bo i
millor de nosaltres. En breu actualitzarem a la web l’informe d’aquest estiu.
En qualsevol cas, deixem enrere els bons moments d’estiu, els riures i rialles que hi ha hagut, també els moments
d’esforç per superar les dificultats que al llarg de l’aprenentatge ens hem pogut trobar, les complicitats i sinergies en el
treball entre alumnes, pares i professorat, la dedicació per ajudar, la dedicació per progressar, ...
I encarem el repte del curs escolar 2016-17, ja en dansa. Obrim els grups de suport, repàs, deures i/o reforç. Anem
preparant els trastets per anar cap a les escoles a fer extraescolars (aquest any amb un rècord de preinscripcions a les
escoles on fa temps que fem l’activitat i amb converses per entrar en noves escoles i Instituts)... I com sempre, amb la
il·lusió, ganes i motivació del primer dia.
De tot cor, moltes gràcies a tots per fer-nos confiança!!!

10
JUNY, 2016

FI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS ESCOLAR
2015-2016 (I)
Ja hem acabat les activitats extraescolars del curs escolar de l'any 2015_16.
Curs tècniques d'estudi - estudi assistit (Les Falgueres, Celrà)

10
JUNY, 2016

FI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS ESCOLAR
2015-2016 (II)
Fi de l'activitat extraescolar de mecanografia a l'escola Aulet (Celrà).

10
JUNY, 2016

FI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS ESCOLAR
2015-2016 (IV)
Fi de l'activitat extraescolar mecanografia / informàtica de l'escola Les Falgueres, Celrà
Grup mecanografia (velocitat) + taller d'informàtica

10
JUNY, 2016

FI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS ESCOLAR
2015-2016 (III)
Fi de l'activitat extraescolar de mecanografia al CEIP Les Falgueres, Celrà
Grup mecanografia iniciació!!

04
MARÇ, 2016

Ummm... pensem que de la promoció d'aquest any, se'n parlarà MOLT!!!
Comença el compte enrere, activada la promoció 37è aniversari per l'estiu 2016!!! Tot i que encara som a l'hivern,
d'aquí a poc Setmana Santa, la primavera a la cantonada i ja hi serem de caps, l'estiu, els casalets, tallers, cursos, ...
Estigueu atents perquè val molt la pena!!! En sentireu a parlar!!!
Molt bon cap de setmana!!

18
FEBRER, 2016

Vols treballar??? Cerquem professors!!!
Apunta't a la nostra borsa de treball!
http://mecarapidemag.com/vols-treballar.php

04
FEBRER, 2016

Extraescolars mecanografia i informàtica escolar MADRENC
(Vilablareix)
Posem fi a l'activitat extraescolar a Vilablareix. Aquest any, hem fet dos grups:
Un primer, d'iniciació a la mecanografia. Alumnes que començant de zero, s'han iniciat a la mecanografia. En total 8
alumnes, 8 nous mecanògrafs!
Un segon grup, on hem explicat conceptes d'informàtica per tenir cura de la presentació de treballs i com que són
alumnes que ja havien fet el curs de mecanografia iniciació, hem fet un curs de velocitat. Hem millorat molt, tant pel que
fa a la velocitat de mecanografia (amb alumnes teclejant a 300 pulsacions per minut), com en conceptes informàtics.
En total 13 alumnes complint els objectius establerts a començament de curs.
Molt bona feina!!
Aprofitem per agrair a la comissió d'extraescolars de l'AMPA, especialment a la Glòria per la confiança any rere any en
l'activitat que oferim. Tanmateix a l'AMPA per la difusió de l'activitat, als pares per la confiança que ens fan cada any (4t
any consecutiu d'activitat), a la direcció i personal docent per la complicitat i ajuda, a en David per la seva atenció,
suport i dedicació. I per últim i no per això menys important, els "cracks", els alumnes, els que amb el seu somriure, el
seu esforç i el seu compromís, han assolit els objectius proposats en el curs. Moltes gràcies!

02
FEBRER, 2016

FI DE L'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA CEIP
LES FALGUERES (CELRÀ)
Ja tenim 18 nous mecanògrafs!!
Ha estat un plaer treballar amb vosaltres!
Pujarem els resultats al llarg d'aquest mes a la web, apartat informe resultats activitats extraescolars 2015_16
Gràcies a l'AFA per fer-nos confiança any rere any, a l'escola per totes les facilitats que ens donen, als pares per seguir
apostant per EMAG en la formació dels seus fills i sobretot, als alumnes per la seva implicació, esforç i constància,
sense vosaltres això no seria possible!

21
DESEMBRE, 2015

EMAG us destija de tot cor...

10
NOVEMBRE, 2015

Obert el període de reserva de places pels cursos, casalets i tallers "Nadal
2015"
Si vols començar algun curs, taller o casalet aquest Nadal, ja pots fer la reserva d'horari.
Si vols venir acabar hores pendents del curs d'estiu 2015, també pots fer la reserva oportuna.
El temps va molt ràpid... massa ràpid!!

05
NOVEMBRE, 2015

Ep! No badis!! A partir del 9 de novembre...
Ja es poden fer les reserves de cara als cursos de Nadal, tant pels cursos d'iniciació a la mecanografia com per cursos
de velocitat i/o reciclatge.
Tanmateix, si et queden hores pendents per acabar el curs bàsic-iniciació a la mecanografia, també es podrà reservar
horari per fer-les.
Però no només es podrà venir a fer mecanografia, aquest Nadal que hi ha molts dies per treballar, farem el taller
informàtica "presentació de treballs". A partir del 9 de novembre, iniciem les inscripcions als mòduls que farem de
manera intensiva al llarg de les vacances nadalenques.
I si aquesta primera avaluació, les coses no han anat com pensaves, estàs trobant més dificultats de les esperades,
que no es faci massa tard... ja diuen que val més prevenir que curar, i el nostre equip docent està a la teva disposició
per donar-te un cop de mà si ho creus necessari.
Si hi estàs interessat/da, no facis tard!

05
OCTUBRE, 2015

Arriba l'octubre i amb l'octubre... les activitats extraescolars!
Comença octubre, agafem els trastets i anem cap a fer extraescolars als CEIPS que ja fa temps ens fan confiança.
MECANOGRAFIA INICIACIÓ // MECANOGRAFIA VELOCITAT + TALLER INFORMÀTICA: El dimarts vàrem començar
a l'escola Madrenc (Vilablareix) per quart any consecutiu, aquest any repetim amb un grupet de mecanografia iniciació i
amb una part del grup farem el curs mixt mecanografia (velocitat) + taller d'informàtica. El divendres vàrem anar cap a
Celrà, al CEIP les Falgueres (per cinquè any consecutiu), on aquest any el nombre d'inscrits és excepcionalment gran i
haurem de fer dos torns, un primer d'octubre a febrer (mecanografia iniciació) i un segon de febrer a maig
(mecanografia - informàtica). I demà ja cap al bosc de la pabordia, on per segon any farem l'activitat de mecanografia.
A partir de febrer, s'amplia l'activitat amb un nou centre, l'escola Aulet (Vilablareix) i estem pendents de les inscripcions
per obrir un nou punt de treball, que esperem a finals de mes podem notificar.
TÈCNIQUES D'ESTUDI: Per segon any consecutiu, anem cap a les falgueres a realitzar el curs de tècniques d'estudi
per complementar els coneixements que reben els alumnes de sisè de primària amb un treball més específic d'ajuda
vers l'estudi per tal d'optimitzar al màxim el temps emprat en aquesta tasca (planificació de l'estudi, hàbits de l'estudi i
tècniques d'estudi).
Com sempre anirem pujant tota la informació a la web, perquè com sempre, a EMAG fem de la transparència un tret
d'identitat de la nostra manera d'ésser, i res millor que pujar els resultats dels nostres alumnes a la web, a la finalització
dels extraescolars que fem.
Unes activitats que van creixent, a mesura que passen els anys, a poc a poc, amb molta feina, esforç i sobretot amb la
confiança de les AMPES/AFES que representen a les famílies de l'escola i d'aquestes mateixes famílies que ens donen
un vot de confiança any rere any per poder realitzar aquestes activitats. Esperem que els resultats d'aquest any siguin
com a mínim tan bons com els d'anys precedents. Moltes gràcies per la vostra confiança que fa que un any més podem
seguir impartint la nostra docència arreu i buscant somriures de satisfacció per la feina feta a la fi de les activitats!
Molta sort!

25
SETEMBRE, 2015

Un estiu de rècords i records...
I és que aquest any hem assolit una xifra d’alumnes que han passat pel nostre centre acadèmic a fer algun tipus de
taller, curs o casalet, inimaginable a principis d’estiu i que serà molt i molt difícil de poder repetir. Ens fa molta il•lusió
aquest elevat nombre d’alumnes però el que realment ens motiva i ens omple de goig, és que el 96.44% de les
inscripcions d’aquest any provenen d’antics alumnes: familiars (germans, cosins, mares), amics d’escola o d’activitat
esportiva, companys d’activitats extraescolars i antics alumnes que ja havien fet algun altre tipus de curs i han vingut a
fer-ne un altre.
Tanmateix, ara que ja s’ha iniciat la tardor, podem dir que el d’enguany, ha estat l’estiu amb un nombre més elevat
d'alumnes que han assolit els objectius d'aprenentatge establerts en el casalet de mecanografia, taller d'informàtica o el
curs de tècniques d'estudi.
També ha estat l’estiu amb més dibuixos, manualitats, graffitis... i com a novetat d'aquest 2015, ens ha arribat l'art
culinari!!
Ha estat un repte... i molt gran. Donar el valor que es mereix, la inversió temporal dels alumnes així com la inversió
econòmica feta. Honestament, crec que ens podem felicitar del rendiment i objectius assolits... ho hem aconseguit!! I
com sempre, si hem hagut d’activar la “garantia d’aprenentatge”, no ha portat cap sobrecost addicional. Un estiu amb
rècord d’obsequis, descomptes, promocions...
I també ha estat un plaer molt gran, ara em venen al cap, els moments de rialles compartides que compensaven en
bona manera l’esforç dels nostres alumnes. Grans records que perduraran per sempre en el meu cap i espero que
també en el dels nostres alumnes.
Agrair tota la tasca del personal humà que alhora és el personal docent, per entendre la filosofia de l’acadèmia i
anteposar els objectius globals, als personals. Feia molt de temps, que no trobàvem persones tan implicades en sumar
en un col•lectiu i no pensar en “l’individual”. Moltes gràcies!
Un estiu 2015 que ens posa un llistó molt i molt alt, molt difícil d’igualar i molt més difícil de superar. Esperem que els
alumnes que han passat aquest any, si ho troben oportú, ens facin tan bona propaganda com la que els hi varen donar
a ells, aquest any, per venir a l’acadèmia...
Queda lluny, però ja maquinem la promoció pel pròxim estiu, tot i que som de la creença que no hi ha millor publicitat
que la que fan els nostres alumnes. Mentre tinguem forces i enginy, seguirem buscant el millor pels qui ens fan

confiança. Per nosaltres el 2016, serà tot un repte i com sempre sense deixar de banda els nostres trets identitaris, per
sobre de tot, la formació dels nostres alumnes.
Abans, però, tot el curs escolar per endavant, agafarem els trastets i anirem cap a fer extraescolars als CEIPS de les
contrades gironines (aquest any amb més convenis i activitats que mai!) i les activitats extraescolars de tardor-hivern al
nostre centre, on les aules de deures, reforç, repàs, psicopedagogia i reforç universitari així com l'aula mecanografia,
informàtica i oposicions estan a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol tipus d’ajuda.
Gràcies de tot cor a totes i tots els que feu possible que la llavor EMAG sigui creixent any rere any.

04
SETEMBRE, 2015

Are you ready??? We are ready!!
Ben aviat comença l’escola, l’Institut, la Universitat... Estàs llest? Si no ho estàs, et sents insegur, necessites suport...
El nostre equip docent està preparat per ajudar-te! De fet, tenim grups complets d’alumnes que fa anys venen a
l’acadèmia i n’hem obert de nous.
AULA DEURES – REPÀS ESCOLAR
Aquesta aula està pensada perquè vinguis a fer els deures d’aquelles matèries que et costen més i aprofitar el treball
dels deures escolars per repassar i aclarir els dubtes que et vagin sorgint per tal de reforçar les assignatures que et
porten més problemes. Així matem dos ocells d’un tret, fem els deures i repassem conceptes.
AULA ESTUDI – REFORÇ ESCOLAR
Pensat per estudiar i reforçar les assignatures que et porten de cap. Treballarem amb els teus apunts i exercicis, i ho
complementarem amb exercicis de l’acadèmia. Si tens exàmens, estructurarem l’estudi i els prepararem a consciència.
AULA PSICOPEDAGOGIA
Però a vegades, el problema és molt més estructural, una manca de base en els coneixements, una manca de
concentració, motivació, de planificació i d’hàbits davant l’estudi... és en aquests casos on posem a la disposició de qui
en tingui necessitat de la nostra aula de psicopedagogia: per aprendre a estudiar, per corregir dèficits, per adquirir un
bon hàbit d’estudi o una bona planificació del mateix... en resum, per optimitzar el temps d’estudi.
A més aquest any, tornem a fer el nostre curs de tècniques d’estudi (2 cursos anuals de 4 mesos de durada) i degut al
gran èxit en el curs passat, el seguim oferint com activitat extraescolar a les escoles en franja de migdies.
* CURS TÈCNIQUES D’ESTUDI
Perquè són necessaris i què aporten els mètodes d’estudi.
1) La planificació del teu temps. Dissenyar un pla d'estudi, planificació de l'horari setmanal, la importància de l'agenda,

etc.
2) La motivació. Qüestionari d'avaluació de la motivació. Motivacions intrínseques i extrínseques. Estratègies per
automotivar-se, etc.
3) Hàbits d’estudi. Les rutines. Com crear nous hàbits d'estudi, etc.
4) Estratègies d’organització. L'espai d'estudi. Calendaris d'estudi. Registre de les notes obtingudes. etc.
5) Estratègies de treball a classe: la presa d'apunts (taula de codis personals per prendre apunts), la lectura activa, el
subratllat, el resum, l'esquema, el mapa conceptual, el quadre sinòptic, etc.
6) Mètode d’estudi: explorar, preguntar, llegir, recitar i repassar (EPL2R).
* LOGOPÈDIA
* LECTOESCRIPTURA
* ORTOGRAFIA
* MATEMÀTIQUES (CÀLCUL i PROBLEMES)

12
JUNY, 2015

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA!!!
El 97% d'alumnes RECOMANATS d'antics alumnes!!

05
JUNY, 2015

El dilluns comencem...
Doncs ja arriba el cap de setmana!! A descansar i agafar forces perquè dilluns ja comencen els 24 primers alumnes del
casalet iniciació de mecanografia de l’estiu.

En total, avui dia, ja són 187 alumnes inscrits i que han decidit, recomanats per altres alumnes, familiars o amics,
aprofitar l’estiu amb l’EMAG, sigui per fer un CASALET DE MECANOGRAFIA, UN TALLER D’INFORMÀTICA, UN
CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI, REPASSAR MATÈRIES, FER QUADERNS D’ESTIU o fer el nostre CASALET
FORMATIU D’ESTIU.
Quina emoció!! Sembla ahir que acabàvem els casalets de l’estiu 2014 i ja els tornem a començar... que ràpid que
passa el temps!!
I ja saps, encara que anem un xic saturats de forces, seguim maquinant coses i cosetes, sempre pensant amb el més
important per nosaltres, ELS NOSTRES ALUMNES.
Que tingueu un molt bon cap de setmana!! Un xic de relax per agafar forces... i que esportivament sigui un cap de
setmana HISTÒRIC pel Girona i pel Barça!

02
JUNY, 2015

FI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (I)
CEIP MADRENC (VILABLAREIX)

GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants”
(mòdul Word i mòdul Excel).
MECANOGRAFIA
Número d’alumnes: 12
Alumnes de 6è de primària.
Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 375 pulsacions per minut, 350 pulsacions per minut, 340
pulsacions per minut.
Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 210 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 268.86pulsacions per minut.
INFORMÀTICA
Número d’alumnes: 12
Alumnes de 6è de primària.
Tots els alumnes han assolit de manera satisfactòria el contingut del curs:
TRACTAMENT DE TEXTOS WORD:
- Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
- Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats.
tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
- Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
- Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.

- Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
- Copiar format, submenú font i paràgraf.
- Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
- Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
- Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
FULL DE CÀLCUL EXCEL:
- Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
- Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
- Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
- Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
- Transportar els gràfics i les taules cap al Word.

FI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (II)
- CEIP BOSC DE LA PABORDIA (Girona)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.
El 87.5% dels alumnes han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat
i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les.
El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).
Número d’alumnes: 16
Alumnes de 5è i 6è de primària.
Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut.
Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 70 pulsacions per minut, 100 pulsacions per minut, 150 pulsacions
per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 156,56 pulsacions per minut.

1
JUNY, 2015

Fi del curs extraescolar al CEIP Les Falgueres (Celrà): TÈCNIQUES
D’ESTUDI.
Ja ho diuen que una imatge val més que mil paraules... ENHORABONA A TOTS!

19
MAIG, 2015

Atenció "horaris no disponibles" per iniciar casalets de mecanografia
durant el mes de juliol.
Degut a la demanda dels nostres cursos, casalets i tallers d'estiu, en el cas concret del casalet iniciació a la
mecanografia, no podem iniciar els mateixos per "overbooking" en determinats horaris. Hem actualitzat a la web i ho
anirem fent en els propers dies, els horaris que es veuran afectats per poder començar casalets "d'iniciació a la
mecanografia" en L'AULA DE VÍDEO. Aquests horaris estan marcats com a horaris "no disponibles".
Aquests canvis no afectaran a gent inscrita i amb plaça reservada per L'AULA DE VELOCITAT.
Els horaris els trobaràs en el següent enllaç:
http://www.mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
Aprofitem per comentar que molts dels horaris de juny estan complets o quasi omplerts, si estàs interessat en aprendre
BÉ mecanografia aquest estiu, no facis tard!!
Tanmateix, comencem a fer reserves per horaris de juliol, agost i setembre.
A l'estiu... diversió i formació!

12
MAIG, 2015

Encara dubtes del que faràs aquest estiu?? No ho tens clar?? Cansat de
fer sempre el mateix??
Nosaltres et donem una idea diferent, perquè a l'estiu és el moment d'aprofitar per fer i aprendre aquelles matèries que
durant l'hivern són materialment impossibles de fer pel poc temps que es disposa... i el que és més important, amb
nosaltres GARANTIA D'APRENENTATGE!!
Ja som 150 alumnes inscrits en algun casalet, taller o curs per aquest estiu!! I el més important per nosaltres, el 95% de
nous inscrits, recomanats per familiars, amics o coneguts, donant validesa a un dels motius per aprendre a la nostra
acadèmia, per TRADICIÓ i és que enguany fa 36 anys que la llavor d’EMAG va ésser plantada per Jesús Planella
Arnau i avui dia aquesta llavor convertida ja en un arbre robust, gràcies a la vostra confiança!

05
MAIG, 2015

Ja som 130 alumnes inscrits en algun casalet o taller per aquest estiu!!
Comencem el maig amb noves inscripcions de cara a l'estiu. Avui hem arribat a la inscripció número 130!!
Es diu aviat, però és que ja són 130 alumnes apuntats a algun casalet, taller o curs per aquest estiu. El 94% de les
inscripcions deriven de familiars, amics o coneguts que els han recomanat el nostre sistema de treball.
Moltes gràcies a tots per la vostra confiança!!

29
ABRIL, 2015

Saps la solució i la corresponent deducció al següent problema?
Un alumne ha invertit 30 hores del temps disponible a l'estiu, en fer un casalet d'iniciació a la mecanografia. De no
saber-ne a saber teclejar, ha passat a trigar 1 hora i mitja per foli teclejat a fer-ho en 30 minuts. Al llarg del primer
trimestre, ha de fer dos treballs, un de 10 folis i l'altre de 30 folis. Calcula el temps que hauria trigat quan no sabia
teclejar i el que ha trigat un cop n'ha après.

SOLUCIÓ:
1 hora i mitja = 90 minuts.
Quan no sabia teclejar per fer 40 folis, hauria trigat: 90 minuts x 40 folis = 3600 minuts (60 hores)
Ara que sap teclejar, per fer 40 folis, ha trigat: 30 minuts x 40 folis = 1200 minuts (20 hores).

DEDUCCIÓ LÒGICA:
Amb els dos primers treballs ja ha AMORTITZAT les hores invertides a aprendre mecanografia. Imagina't per un
moment, el temps que t'estalviaràs al llarg de tots els treballs i escrits que faràs durant la teva vida... segur que no val la
pena aprendre BÉ mecanografia?

21
ABRIL, 2015

OBRIM NOUS GRUPS DEL CASALET FORMATIU i del TALLER
INFORMÀTICA
A causa de l'elevat nombre d'inscripcions que estem tenint de cara a l'estiu i que han provocat que les places del
casalet formatiu d'estiu, grup de matins (9 h a 13 h) quedessin exhaurides a mitjans d'abril, ens hem vist obligats a obrir
un nou grup. En aquest nou grup, només ens queden tres places disponibles.
Així mateix, hem hagut d'obrir un segon grup del Taller d'informàtica (presentació de treballs per estudiants de primària
i secundària) en el torn de matins. En un grup ens queden dues places i en l'altra tres places.
S'ha actualitzat degudament els horaris en la secció de la web amb les modificacions fetes respecte als horaris originals
i els nous grups que hem obert.
Tanmateix, a hores d'ara hi ha grups del casalet iniciació a la mecanografia que comencen a estar força omplerts.
Seguirem informant!!

17
ABRIL, 2015

Avui 17 d'abril donem per finalitzada la promoció, "en fem trenta-sis, et regalem un curs perquè siguis feliç" adreçada a
tots els nostres alumnes d'anys anteriors.
Ha estat un gran èxit, exhaurint abans de temps el nombre màxim de places que teníem atorgades per aquesta
promoció... fins i tot, ens hem vist obligats a augmentar-les lleugerament.
Queda vigent fins al Juny, la promoció 20è aniversari de la direcció del Centre per part d'en Xevi, adreçat a tots els
alumnes (antics i nous de l'acadèmia).
De totes maneres, com que encara queda molt de temps per iniciar els cursos d'estiu i als nostres alumnes els
cuidem... si no pot fer ús de la promoció que s'ha exhaurit, no et preocupis, segur que alguna altra sorpresa o detall et
farem!
I és que a E.M.A.G. som així... UNA ACADÈMIA DE FETS!

15
ABRIL, 2015

Encara tecleges amb dos dits i mirant el teclat???
Si ho fas correctament, amb tots els dits i sense mirar el teclat per buscar les tecles a l'hora de prémer-les guanyaràs
molt de temps per fer altres coses... Nosaltres t'ho posem fàcil amb el sistema audiovisual meca-ràpid (únic a Girona) i
tot plegat en només un mes! La millor manera i més eficaç per aprendre mecanografia.
Un curs que s'agraeix tota la vida haver-lo fet i après bé!
HORARIS ACTUALITZATS A: http://www.mecarapidemag.com/pdf/mecanografia.pdf
MÉS INFORMACIÓ A: http://www.mecarapidemag.com/mecanografia.php
Encara hi ets a temps! Les places volen... com ho faran els teus dits a l'hora de teclejar!
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MARÇ, 2015

La promoció 36è aniversari "en fem trenta-sis, et regalem un curs perquè
siguis feliç" ha resultat un èxit!!
Avui dia hem regalat 12 casalets de mecanografia als nostres exalumnes, quasi tots ells de 20 hores de durada. Estem
a punt d'exhaurir el nombre màxim destinat a aquesta promoció, molt abans d'arribar a la data màxima que li havíem
donat, un gran èxit. Encara hi ets a temps d'aprofitar-la!!
Si has fet algun tipus de casalet o taller amb nosaltres no la pots deixar escapar!!

26
MARÇ, 2015

Estrenem web!
Benvinguts a la nova web.

9
MARÇ, 2015

INICI CAMPANYA MATRICULACIÓ ESTIU 2015
Hem donat el tret de sortida al període preferencial de matriculació per alumnes EMAG de cara a l’estiu. Aquest any
celebrem dues promocions per tirar

PROMOCIÓ 36è ANIVERSARI
NAIXEMENT E.M.A.G.1
PROMOCIÓ 20è ANIVERSARI
DIRECCIÓ XEVI.
I és que ésser alumne d’EMAG sempre té premi! Estigues atent al teu correu i a les promocions exclusives per a tu!!

20
FEBRER, 2015

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA
CEIP LES FALGUERES (CELRÀ) 2015
Curs Mecanografia I(iniciació) – Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat).
Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i
principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per
mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la
seva edat en les 120 pulsacions per minut). Així mateix, els alumnes del curs de velocitat han assolit l’objectiu del
mateix, incrementar com a mínim en 40 pulsacions la velocitat assolida en el curs mecanografia I (iniciació).

Número d’alumnes: 19
Alumnes de 5è i 6è de primària.



Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 330 pulsacions per minut, 325 pulsacions per minut, 290
pulsacions per minut.



Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 250 pulsacions per minut, 230 pulsacions per minut.



Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 230 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut, 200
pulsacions per minut.



Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 165 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs iniciació: 182 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 280.62 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 225.83 pulsacions per minut.

9
FEBRER, 2015

OPOSICIONS A JUSTÍCIA
Iniciem les classes de temari del cos AUXILI JUDICIAL així com les del
cos de TRAMITACIÓ PROCESSAL i ADMINISTRATIU
Ha plogut molt des de les darreres oposicions de Justícia convocades a Catalunya, sembla que per fi, aquest any si.
Segons informacions facilitades pel sindicat STAJ, amb qui mantenim una estreta col·laboració en la preparació
d’aquesta oposició des de fa molts anys, es treballa amb uns càlculs provisionals que parlen d’un nombre de places de
205 pel cos d’Auxili i de 70 places pel cos de tramitació.
Les classes de preparació de la primera prova, la del temari les farem tots els dilluns de 16 h a 19 h.
A través de l’acord amb l’STAJ, ens ha ofert la possibilitat de gaudir del professorat de la Sefer (centre de prestigi en la
preparació de les oposicions de Justícia a Barcelona) i cal fer menció que aquest professorat compta amb una gran
experiència en la docència a les seves espatlles que ens dóna garantia d’oferir una gran qualitat en la preparació
d’aquesta part teòrica.
També, a través d’aquest acord, EMAG s’ha garantit oferir en exclusiva, la preparació de les futures convocatòries als
afiliats del STAJ.
Per últim, fer incís en què aquells alumnes que preparen el cos de tramitació, no descuidar la segona prova
(mecanografia i informàtica) doncs l’exigència de la mateixa fa que si no es prepara amb temps per tal d’assolir uns
mínims, tot i poder aprovar el primer examen amb nota, no es passi el tall d’aquesta segona prova.

30
GENER, 2015

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA
CEIP MADRENC (VILABLAREIX) 2015
GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.
Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i
principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per
mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la
seva edat en les 120 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 9
Alumnes de 5è i 6è de primària.



Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.



Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 180 pulsacions per minut.

31
DESEMBRE, 2014

FI D’ ANY 2014
Tanquem l'any amb rècord d'alumnes des del 1980!! Un gran any, de molta feina, esforç, complicitat amb els alumnes i
de GRANS RESULTATS... que ens obren un 2015 ple de novetats, nous reptes i noves il·lusions! Estigueu atents a les
nostres promocions de 2015!!! No les podreu deixar escapar. Bones festes nadalenques i feliç/pròsper 2015.

29
SETEMBRE, 2014

INICI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS EXCOLAR 2014-15
CEIPS COMARQUES GIRONINES
Iniciem les activitats extraescolars del curs escolar 2014-2015.
Aquest any fent les següents activitats:

MECANOGRAFIA
-

CEIP LES FALGUERES DE CELRÀ (4t any d’activitat): 19 alumnes inscrits (COMPLET)

-

CEIP MADRENC DE VILABLAREIX (3r any d’activitat): 21 alumnes inscrits (COMPLET)

-

CEIP BOSC DE LA PABORDIA (1r any d’activiat): 16 alumnes inscrits (COMPLET)

INFORMÀTICA
-

CEIP MADRENC DE VILABLAREIX (1r any d’activitat): 12 alumnes inscrits (COMPLET)

TÈCNIQUES D’ESTUDI
-

CEIP LES FALGUERES DE CELRÀ (1r any d’activitat): 33 alumnes inscrits (COMPLET)

22
SETEMBRE, 2014

DIGUEM ADEU A L’ESTIU, DIGUEM HOLA A LA TARDOR!
FI DE CASALETS I TALLERS ESTIU 2014
Tanquem la temporada d’estiu amb els següents resultats:

Alumnes cursos d’estiu 2014 al nostre centre acadèmic Meca-Ràpid E.M.A.G 1
(1 de Juny fins a 19 de Setembre)

Mecanografia
Nombre total d’alumnes: 185 alumnes.
Alumnes que han acabat el total d’hores del curs bàsic + gratuïtes: 158 alumnes.
Alumnes que els hi queden hores pendents per fer abans del 30/06/2015: 27 alumnes.
Alumnes que previsiblement acabaran les hores durant el pròxim trimestre: 21 alumnes.
Resultats alumnes cursos estiu 2.014:
A.1) Alumnes de 12 anys o més grans (adults inclosos): 103 alumnes.
Alumnes que han acabat el curs: 93 alumnes.
El 100% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com
alumnes que encara els hi queden hores per fer.
Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat mínima a partir d’aquesta edat,
establerta en les 150 pulsacions per minut.
Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 290 pulsacions per minut.
Altres velocitats màximes assolides: 285 pulsacions per minut, 270 pulsacions per minut.
Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 150 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs bàsic de mecanografia estiu 2014: 196.6 pulsacions per minut.
Màximes velocitats assolides en curs velocitat i/o reciclatge: 325 pulsacions per minut i 220 pulsacions per minut.
Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 1 alumne.
A.2) Alumnes de 10 i 11 anys: 64 alumnes.
Alumnes que han acabat el curs: 52 alumnes.
El 100% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com
alumnes que encara els hi queden hores per fer.
Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat aconsellable a partir d’aquesta edat,
xifrada en les 120 pulsacions per minut.

Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 220 pulsacions per minut.
Altres velocitats màximes assolides: 210 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 130 pulsacions per minut.
Màximes velocitats assolides en curs velocitat i/o reciclatge: 220 pulsacions per minut i 200 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs de mecanografia estiu 2014: 176,62 pulsacions per minut.
Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 1 alumne.
A.3) Alumnes de 8 i 9 anys: 18 alumnes.
Alumnes que han acabat el casalet iniciació a la mecanografia: 13 alumnes.
El 94,7% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com
alumnes que encara els hi queden hores per fer.
Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat recomanada en aquesta edat,
establerta en les 100 pulsacions per minut.
Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 200 pulsacions per minut.
Altres velocitats màximes assolides: 180 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 120 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs bàsic de mecanografia estiu 2014: 155,38 pulsacions per minut.
Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 3 alumnes.

Informàtica
Nombre total d’alumnes: 28 alumnes.
Alumnes que han acabat el curs: 28.
B.1) Nota coneixements acceptables: 6
B.2) Nota coneixements bons: 6
B.3) Nota coneixements notables: 13
B.4) Nota coneixements excel·lents: 3

Reforç Escolar- Tècniques d’Estudi
Nombre total d’alumnes estiu 2014: 22 alumnes.
Tots els alumnes han assolit perfectament els coneixements donats en el curs de Tècniques d’Estudi.

CASALET FORMATIU ESTIU 2014 (Mecanografia-Informàtica-Tècniques d’Estudi)
Nombre total d’alumnes estiu 2014: 16 alumnes.
Gran èxit del nostre CASALET FORMATIU, omplint tres grups (dos de matins i un de tarda) i fent vàlida la nostra
filosofia “a l’estiu diversió i... formació”. El rendiment assolit en el casalet formatiu EMAG ha estat més que notable pels
alumnes que n’han format part.

8
AGOST, 2014

UN XIC DE VACANCES!!
Informem a tots els nostres alumnes i aquelles persones interessades en fer algun curs al nostre centre, que tancarem
per vacances fins el dia 18 d’Agost.

9
JUNY, 2014

COMENCEM ELS PRIMERS CASALETS I TALLERS D’ESTIU!!
Amb un nombre d’inscripcions molt elevat, aquesta setmana comencem amb els primers alumnes dels casalets i
tallers d’estiu. Concretament, avui dilluns dia 9 de Juny tenim 34 alumnes que inicien el casalet d’iniciació a la
mecanografia.
Vénen dies de molta feina i segurament aquest apartat de notícies, així com les xarxes socials quedaran un xic
aparcades, a excepció feta que hi hagi quelcom molt important que comunicar o fer ressenya.

30
MAIG, 2014

FI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS ESCOLAR 2013-14
Últim dia d'extraescolars a Les Falgueres del curs de mecanografia. Ha esdevingut un nou èxit, amb 13
mecanògrafs nous en aquest segon torn i 27 en tot el curs escolar. Aquí deixem la foto de fi de curs amb el segon
grup, un grup excel·lent pel que fa al rendiment però sobretot per la seva manera d'ésser, compromès, treballador,
aplicat i agraït!! MOLTES GRÀCIES A TOTS I ENHORABONA!
Acabant amb aquest segon grup de les Falgueres, donem per tancada l’activitat extraescolar als diferents Centres
d’Educació d’Infantil i de Primària que aquest curs escolar ens han fet confiança, a través de les AMiPES.
Precisament, als pares i mares, agrair-los de tot cor la confiança en les nostres propostes que ha derivat cap a la
inscripció a les mateixes. Al personal docent (directiu, coordinadors informàtics, professors,...) i al personal laboral
de les escoles, també agrair-los la seva cordialitat i implicació davant incidències que puguin haver sorgit. Deixem
per últim a tots els alumnes amb qui hem treballat al llarg d’aquest curs, MOLTES GRÀCIES A TOTS per la vostra
col·laboració i implicació amb les activitats. Una forta abraçada i que guardeu un record tan bo com el que
guardarem nosaltres!

7
ABRIL, 2014

PROMOCIÓ 35è ANIVERSARI.
PROMOCIÓ CASTELLERA: “FEM PINYA AMB L’EMAG”
I és que enguany farem el nostre 35è aniversari, que es diu aviat... i hem pensat, anem a fer-la ben grossa. Hem associat
la idea dels castellers amb aquesta data tan important pel nostre Centre Acadèmic i ens hem dit... “Perquè no intentem
aixecar el castell d’alumnes més gran mai vist a l’acadèmia??”. Per fer-ho necessitem una bona pinya, una bona base i
una bona motivació... volem que els que heu vingut al nostre centre acadèmic feu córrer la veu per ajudar-nos a assolir
aquest repte. Així doncs, activem la campanya per aquest estiu, PROMOCIÓ “castellera, fem pinya amb l’EMAG”.
Recordes la campanya de l’any passat?? Va esdevenir un èxit i pensem que aquest any encara anirà millor!!

PROMOCIÓ 34è ANIVERSARI.
PROMOCIÓ “QUI TÉ UN AMIC, TÉ UN TRESOR”

Diuen que qui té un amic, té un tresor!!
I no serem pas nosaltres qui porti la contrària. És més, aquest any et pot sortir el teu curs de franc si t’apuntes a fer
algun dels nostres cursos amb amics o familiars!!!
Com és això??? Doncs informat ara mateix de la campanya que obrim aquest any “qui té un amic, té un tresor”,
pensem que val molt la pena!!

