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MECA CENTRE S.L. 

C/ Barris i Buixócnt. Picasso, s/n 

17200 – Palafrugell 

Telèfon: 972.61.02.87 / 972.30.04.82 

Fax: 972.61.19.97 

www.mecacentre.cat 

mecacentre@mecacentre.cat 

Per tal de descarregar a l’AMPA de tota responsabilitat des de 

Meca Centre: 

- Vetllem pel bon funcionament i desenvolupament de les 

activitats. 

- Aportem i contractem els monitors, educadors i 

talleristes per a dur a terme l’activitat. 

- Gestionem el cobrament i les relacions contractuals amb 

les famílies. 

- Aportem equips portàtils si l’escola no en disposés. 

- Disposem d’assegurança de Responsabilitat Civil i 

complim amb la legislació de protecció de dades. 

Acollida matinal 
Per a facilitar la conciliació de la vida laboral amb els 

horaris escolars posem a la vostra disposició un servei 

d’acollida matinal de 8 a 9 durant tots els dies lectius.  

Menjador en anglès 
Aprendre l’idioma de forma distesa i lúdica. Es presenta el 

menú en anglès, s’interactua amb els alumnes i es juga amb 

ells en petit grup,  utilitzant com a llengua vehicular l’anglès.  

Casal d’estiu 
Els mesos de juliol i agost organitzem activitats educatives, 

sortides, jocs... per a crear, imaginar, aprendre i conviure. 

Organitzem casals temàtics a mida per a cada escola. 

Jornada compactada del mes de juny 
Oferim el mateix ventall de cursos i activitats però en 
format intensiu durant les tardes. 

També un servei d’acollida fins a les 5 de la tarda. 

http://www.mecacentre.cat/
mailto:mecacentre@mecacentre.cat


 

  

 

Anglès/Francès 
Immersió sense esforç i de forma lúdica aprofitant la 

facilitat dels alumnes d’aquesta edat per a assimilar i 

adquirir una segona llengua. Els alumnes coneixeran 

conceptes bàsics de l’entorn familiar i escolar, seguiran les 

classes completament en anglès/francès amb suport de 

material audiovisual, jocs, cançons i la interacció amb el 

mestres i els companys.  

Informàtica amb jocs 
Jocs interactius a través de l’ordinador que permetran que 

l’infant s’iniciï en l’ús de tots els components de l’ordinador. 

Es despertarà l’interès dels alumnes que utilitzaran les 

noves tecnologies per a aprendre i accedir a contingut 

adaptat a la seva edat a través de jocs associatius, de 

memòria, de lògica i enginy, matemàtics, artístics, contes i 

històries animades... 

Dansa  
Treball del cos que promou la coordinació, l’expressió 

corporal i la musicalitat, a partir d’activitats lúdiques i 

dinàmiques que permetran gaudir de la dansa en totes les 

seves modalitats. 

Taller de contes 
El gust que tenen per a les històries ajuda a potenciar la 

seva imaginació, creativitat i aprenentatge del món. 

S’explicaran contes amb diferents formats: llibres, titelles, 

audiovisual, dibuix, teatralitzacions... els nens i nenes també 

crearan els seus personatges i històries per a  escriure els 

seus propis contes. 

Activitats extraescolars per a nens i nenes d’educació infantil 
 

Teatre 
Es treballa la creativitat, l’expressió, la vergonya, la 

memòria i les emocions. Amb la recompensa final de 

presentar l’obra de teatre davant de familiars i amics. 

Manualitats 
Es treballaran manualitats amb diferents tècniques i 

materials, aprofitant les diferents estacions i tradicions al 
llarg de l’any com la castanyada, el Nadal, el carnestoltes, la 

Pasqua... Els infants utilitzaran materials en desús o 

reciclats per tal de crear i donar-los una nova vida a través 

dels treballs manuals. S’incrementarà la seva imaginació i 
transformaran materials vells en noves joguines. 

Multiesports 
Ensenyaments esportius de diferents disciplines des de 

futbol, bàsquet, tenis, hoquei, atletisme, voleibol... que els 

permetrà conèixer i explorar els diferents esports per a 

trobar les seves preferències mentre milloren tant a 

nivell físic pel que fa a la coordinació o la resistència i en 

les relacions amb els altres treballant la companyonia, la 

responsabilitat, el cooperativisme i la valoració de 

l’activitat i el treball per sobre de la victòria i la derrota.  

Cuina sense foc 
Activitats de cuina amb els infants, els introduïm al món 

dels sentits, descobrint-los aquests a través del tacte, del 

gust i l’olfacte de diferents aliments. 

També experimenten amb nous sabors i noves textures 

que els permetran conèixer un ventall molt ampli 

d’aliments i gustos. Alhora no descuidem la importància de 

menjar de manera variada i equilibrada, oferint una dieta 

rica en fruites i verdures. 

Educació artística 
Pretén desenvolupar les capacitats creatives dels alumnes, 

a partir de diferents tècniques plàstiques i de dibuix, la 

coneixença d’artistes de renom, diferents espais i suports 

per a crear, diferents materials i colors, s’oferiran 

consignes, guies i situacions diverses per a que l’infant creï 

la seva pròpia obra.  

Per altres activitats i propostes de cursos no dubteu en demanar-nos més informació. Adaptarem els cursos a les necessitats del vostre centre. 

Telèfon: 972.61.02.87 / 972.30.04.82   E-mail: mecacentre@mecacentre.com 



 

  

Anglès/Francès 
Es mantindrà sempre el component lúdic incorporant 

petits tocs gramaticals adequats a l’edat, posant especial 

atenció a la pronuncia dels alumnes i a la comprensió oral. 

S’oferiran diferents situacions d’aprenentatge a través de 

jocs, històries, jocs de rol, manipulació, cançons... doncs 

creiem que el cervell aprèn i retén més quan el cos hi està 

implicat, explorant i fent-se preguntes per a les que es 

busquen respostes, desenvolupant estratègies de 

comprensió, vocabulari, fluïdesa i coneixement sintàctic.  

Taller informàtic 
Els alumnes aprendran què és un ordinador i com funciona, 

coneixeran el sistema operatiu Microsoft Windows, 

treballaran amb el processador de textos i aprendran a 

navegar de forma segura per Internet. Així aprendran a 

utilitzar el ratolí i el teclat, elaborar documents, guardar 

arxius, enviar documents... 

Dansa 
Treball del cos que promou la coordinació, l’expressió 

corporal i la musicalitat, a partir d’activitats lúdiques i 

dinàmiques que permetran gaudir de la dansa en totes les 
seves modalitats. 

 

 Activitats extraescolars per a nens i nenes de cicle inicial 
 

Teatre 
Es treballa la creativitat, l’expressió, la vergonya, la 

memòria i les emocions. Amb la recompensa final de 

presentar l’obra de teatre davant de familiars i amics. A més 
els nens i nenes participaran de tot el procés preparant les 

disfresses, els decorats, els maquillatges... 

Cuina sense foc 
Activitats de cuina amb els infants, els introduïm al món 

dels sentits, descobrint-los aquests a través del tacte, del 
gust i l’olfacte de diferents aliments. 

També experimenten amb nous sabors i noves textures que 

els permetran conèixer un ventall molt ampli d’aliments i 
gustos. Alhora no descuidem la importància de menjar de 

manera variada i equilibrada, oferint una dieta rica en 
fruites i verdures. 

Multiesports 
Ensenyaments esportius de diferents disciplines des de 

futbol, bàsquet, tenis, hoquei, atletisme, voleibol... que els 

permetrà conèixer i explorar els diferents esports per a 
trobar les seves preferències mentre milloren tant a nivell 

físic pel que fa a la coordinació o la resistència i en les 

relacions amb els altres treballant la companyonia, la 

responsabilitat, el cooperativisme i la valoració de 

l’activitat i el treball per sobre de la victòria i la derrota.  

Manualitats i Educació artística 
Es treballaran manualitats amb diferents tècniques i 

materials, aprofitant les diferents estacions i tradicions al 
llarg de l’any com la castanyada, el Nadal, el carnestoltes, la 

Pasqua... Els infants utilitzaran materials reciclats per tal de 
crear i donar-los una nova vida a través dels treballs 

manuals. Pretén desenvolupar les capacitats creatives dels 
alumnes, a partir de diferents tècniques plàstiques i de dibuix 

per a que l’infant creï la seva pròpia obra.  
 

Robòtica amb Scratch 
Pretenem iniciar als alumnes a la programació amb 

Scratch i construcció de mecanismes i petits robots amb 

LEGO WeDo. Faran petites animacions amb el programa 

Scratch, dissenyaran jocs pels seus ordinadors, i 

construiran i programaran màquines simples i robots amb 

Legos. 
 

Zumba 
Activitat coreografiada amb diferents músiques i passos de 
ball sobretot de tipus llatins. És una activitat molt dinàmica 

que adapta les coreografies originals per ser apreses poc a 
poc amb jocs, activitats i elements d’exploració cultural.  

L’activitat física ajuda al nen o nena a desenvolupar valors 
claus com el lideratge, el treball en equip, l’autoestima i la 
confiança; i treballa la memòria, la coordinació, l’equilibri i la 

consciència corporal. 

Per altres activitats i propostes de cursos no dubteu en demanar-nos més informació. Adaptarem els cursos a les necessitats del vostre centre. 

Telèfon: 972.61.02.87/ 972.30.04.82    E-mail: mecacentre@mecacentre.com 



 

  

Anglès/Francès 
S’utilitza un mètode funcional que  potenciarà les capacitats 

i habilitats comunicatives dels alumnes integrant no només 

la vessant oral, sinó també l’escrita capacitant al nen o 
nena per a una comunicació real en contextos de parla 

anglesa/francesa. Amb aquest propòsit s’utilitzen textos, 

gravacions i materials autèntics per a proposar activitats 

que procurin imitar amb la màxima fidelitat la realitat que 

es trobaran fora de l’aula. 

 

 

 Activitats extraescolars per a nens i nenes de cicle mitjà i superior 
 

Mecanografia (amb ordinador) 
Curs fet en dos nivells: 

1. Aprenentatge del teclat de l’ordinador mitjançant la 

repetició de les tecles per a fer l’associació dit-tecla. 

2. Assoliment i perfeccionament adquirint velocitat i 

destresa  amb proves de velocitat, còpies de text i 

dictats. 

Es fa entrega d’un certificat homologat a la finalització del 
curs.  

Informàtica 
Segons el nivell dels alumnes i els cursos realitzats 

d’informàtica anteriorment es proposen: 

- Programari lliure 

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

- Disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, CorelDraw) 
- Internet (navegació, e-mail, P2P, xarxes socials...) 

- Creació de pàgines web i blogs 

Reforç escolar 
Donar suport docent i oferir tècniques d’estudi als alumnes 

amb dificultats d’aprenentatge o que els costi alguna 

assignatura en particular i necessitin una atenció 

individualitzada per a adquirir un determinat aprenentatge 

amb èxit. 

 

 

Teatre 
Es treballa la creativitat, l’expressió, la vergonya, la memòria 

i les emocions. Amb la recompensa final de presentar l’obra 

de teatre davant de familiars i amics. A més els nens i nenes 

participaran de tot el procés preparant les disfresses, els 

decorats, els maquillatges... 

Dansa 
Treball del cos que promou la coordinació, l’expressió 

corporal i la musicalitat, a partir d’activitats lúdiques i 

dinàmiques que permetran gaudir de la dansa en totes les 

seves modalitats. 
 

Multiesports 
Ensenyaments esportius de diferents disciplines des de 

futbol, bàsquet, tenis, hoquei, atletisme, voleibol... que els 
permetrà conèixer i explorar els diferents esports per a 

trobar les seves preferències mentre milloren tant a nivell 
físic pel que fa a la coordinació o la resistència i en les 

relacions amb els altres treballant la companyonia, la 
responsabilitat, el cooperativisme i la valoració de l’activitat i 

el treball per sobre de la victòria i la derrota.  

Zumba 
Activitat coreografiada amb diferents músiques i passos de 
ball sobretot de tipus llatins. És una activitat molt dinàmica 

que adapta les coreografies originals per ser apreses poc a 
poc amb jocs, activitats i elements d’exploració cultural.  
L’activitat física ajuda al nen o nena a desenvolupar valors 

claus com el lideratge, el treball en equip, l’autoestima i la 
confiança; i treballa la memòria, la coordinació, l’equilibri i la 

consciència corporal. 

Cuina sense foc 
Activitats de cuina amb els infants, els introduïm al món dels 
sentits, descobrint-los aquests a través del tacte, del gust i 

l’olfacte de diferents aliments. 
També experimenten amb nous sabors i noves textures que 

els permetran conèixer un ventall molt ampli d’aliments i 
gustos. Alhora no descuidem la importància de menjar de 

manera variada i equilibrada, oferint una dieta rica en fruites 

i verdures. 

Robòtica amb Scratch 
Els alumnes aprendran a programar amb el suport de 

Scratch i amb els robots de Lego. 

Al final del curs hauran dissenyat jocs clàssics per a PC i 

petits programes informàtics amb Scratch. Amb Lego 

Mindstorms MV3 dissenyaran i construiran robots i els 
programaran per a la realització de reptes diversos   

 

Per altres activitats i propostes de cursos no dubteu en demanar-nos més informació. Adaptarem els cursos a les necessitats del vostre centre. 

Telèfon: 972.61.02.87/ 972.30.04.82    E-mail: mecacentre@mecacentre.com 


