
L'AMPA de l'Escola Sant Jordi i  
Meca Centre Sistemes Audiovisuals organitzen  

activitats extraescolars pel curs 2021-2022 
 

 

Mecanografia per ordinador 
per alumnes de 3r a 6è 

 

 

Aprofita per assolir un bon coneixement del 
teclat de l’ordinador o per acabar el segon 

nivell i treure’t el certificat. 
 

NIVELL 1 
 
OBJECTIU: Aprenentatge 
del teclat amb els deu dits, 
sense mirar i amb 
adquisició de velocitat. 
 
TEMARI DEL CURS: 
· Aprenentatge del teclat. 
· Pràctica de l’associació 
entre dits i tecles. 

 
NIVELL 2 i 3 
 
OBJECTIU: Perfeccionament i adquisició de 
velocitat en mecanografia per a l’obtenció del 
certificat. 
 
TEMARI DEL CURS: 
· Perfeccionament. 
· Proves de velocitat. 
· Dictats. 

CERTIFICAT HOMOLOGAT 

Informàtica 
per alumnes de 3r a 6è 
 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Ofice 

- Adobe Photoshop 

- Adobe Illustrator 

- Xarxes Socials 

i altres... 

 
Fes-te expert en les eines que et permetran 
afrontar qualsevol tasca escolar amb 
l’ordinador i també prepara’t per l’ESO 

Carpetes, llibres i material 
divers inclòs. 

Lliurament de diploma 

 
 

Dia: Dijous Hora: 16:30h - 17:45h Preu: 32€/mes 

  Inici:  7 d'octubre Matrícula: inclosa 
 

Per a més informació, poseu-vos en contacte per email a mecacentre@mecacentre.com o truqueu-nos al 972 61 02 87 

 
 

Formulari d’inscripció fent clic aquí 
 

Inscripció fins el 20 de setembre i amb un mínim de 8 alumnes  
 
 
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 faciliti amb el fi 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 
confirmació 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, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. “ 
 
 

https://forms.gle/mHjjfELMd4u62dE78
mailto:mecacentre@mecacentre.com

