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Butlleta de pre-inscripció                    Escola de Sant Jordi (Sant Vicens de Montalt) - Mecanografia

Nom i cognoms pare/mare: ________________________________________ DNI pare/mare: ____________________

   

Pagament en ma el primer dia

Responsable Identitat: MECA CENTRE S.L.U – NIF: B17330127 Direcció postal: C/Barris i Buixó cnt. Picasso s/n Població: Palafrugell C.P: 17200 Província: Girona 

Telèfon: 972610287   Correu electrònic: mecacentre@mecacentre.com 

“En nom de l’empresa tractem la informació que ens ha facilitat amb el % de prestar-li els serveis sol•licitats i realitzar la facturació del mateix. Les dades 

proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es 

cediran a tercers a menys que existeixi una obligació legal. Vostè té el dret a obtenir con%rmació sobre si a MECA CENTRE S.L.U. estem tractant les seves dades 

personals i per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, recti%car les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. “

Sí No Signatura

Mecanogra%a 1r any

Mecanogra%a 2n any

Mecanogra%a 3r any

Opció  de pagament:

Nom: _________________________ Cognoms: ________________________________Població: _________________

Adreça: _______________________________________ Data naixament: ____________ Telf: ____________________

Mobil: ____________________  Curs: __________ Email:__________________________________________________

Feu arribar aquesta butlleta omplerta abans del 24 de maig a la bús�a de l’AMPA, a la consergeria de l’escola

o per email a mecacentre@mecacentre.com

Per a més informació truqui’ns al telèfon 972610287 - mecacentre@mecacentre.cat

INICI:  10 de juny de 2019 a les 15:00 hores.

     (de dilluns a divendres)

PREU: 105,00€ (Matrícula Gratuïta)
El curs es realitzarà amb un mínim de 8 alumnes.

    

    

        

NIVELL 2:  Millora de l’escriptura amb el teclat,

aprenentatge del teclat numèric amb exercicis

específics, proves de velocitat, dictats i escrits

en diferents idiomes.

NIVELL 1:  Aprenentatge del teclat mitjançant 

repe�cions de les tecles, associació entre dits

i tecles, aprenentatge del teclat numèric i pri-

meres proves de velocitat.

Aprofita les tardes de Juny per assolir

un bon coneixement del teclat

de l’ordinador, o per acabar el segon nivell

i treure’t el cer�ficat homologat.

CURS INTENSIU DE MECANOGRAFIA DE 15:00 A 17:00 

L’AMPA i Meca Centre organitzen

DEL 10 AL 21 DE JUNY
per alumnes de 3r a 6è

CURS INTENSIU DE MECANOGRAFIA
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