L’ Ajuntament de Bordils i
Meca Centre Sistemes Audiovisuals
MECA CENTRE R
SISTEMES INFORMÀTICS i AUDIOVISUALS

organitzen el curs intensiu de mecanografia
Benvolgudes famílies de Bordils,
L’equip de Meca Centre esperem que estigueu tots bé. Degut a l’allargament de les mesures de confinament des de l’equip de Meca Centre i l’Ajuntament de Bordils hem realitzat unes adaptacions
tècniques per a poder seguir fent el curs intensiu de mecanografia de manera on-line.
Començarem el proper dilluns 4 o 11 de maig a la tarda (Quan tinguem la vostra confirmació us

enviarem un mail amb les instruccions per a fer la connexió i els horaris de classe).
Farem tres dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres amb sessions d’una hora del 4 de maig

al 22 de juny, o bé del 11 de maig al 29 de juny
Treballarem en classes de mecanografia a temps real i connexió amb el professor, que anirà fent un
seguiment del progrés a un màxim de 10 alumnes, i que hi contactarà per a fer els ajustaments i
correccions necessàries.
D’aquesta manera, els nens i nenes no hauran perdut la pràctica mecanogràfica i seguiran avançant.
NIVELL 1: Aprenentatge del teclat mitjançant repeticions de les tecles, associació entre dits i tecles,

aprenentatge del teclat numèric i primeres proves de velocitat.
NIVELL 2 I 3: Millora de l’escriptura amb el teclat, aprenentatge del teclat numèric amb exercicis

específics, proves de velocitat, dictats i escrits en diferents idiomes.
Això ens permetrà poder examinar als alumnes de 3r nivell, obtenir el certificat acreditatiu i seguir
amb un ritme normal als alumnnes de 1r i 2n nivell.
Per a poder fer el curs només serà necessari disposar de:
-

Ordinador o portàtil
Connexió a Internet
Telèfon mòbil (per a fer contacte en cas d’incidències)
PREU: 105,00€ matrícula gratuïta (places limitades)

Si alguna família per raons de les conseqüències del COVID-19 no pugués accedir al curs per motius econòmics que
es posi en contacte amb l’Ajuntament de Bordils al telèfon 972490003 o al correu electrònic ajuntament@bordils.cat

Inscripcions fent clic aquí
abans del 4 de maig

Més informació al 972 61 02 87 o a online@mecacentre.com
Els enviem una forta abraçada, i els agraïm que ens ajudin a seguir formant-nos tots plegats.
Equip de Meca Centre

