emag3escoles@gmail.com mòbil: 646 826 363
Aprèn MECANOGRAFIA o guanya agilitat amb el nostre sistema audiovisual Meca-ràpid. Sistema
totalment informatitzat. Recorda: un 90% del que escrius ho fas amb teclat!
Ens adrecem als alumnes de 4t, 5è i 6è, i farem aquesta activitat els dimarts.
El preu és de 22 € al mes per nen. Aquest import el cobrarem el primer de cada mes mitjançant un rebut que
girarem al compte del banc de cadascú.
Els nostres valors són: treballar de debò, amb ganes, amb exigència, amb interès, amb il·lusió i amb alegria,
així aconseguim que tu n’obtinguis el màxim rendiment!
Per a qui vulgui formar part de la nostra activitat extraescolar, la iniciarem el dimarts 3 D’OCTUBRE, de
16.30 a 18 h. CAL OMPLIR LA BUTLLETA I DEIXAR-LA A LA BÚSTIA DE L’AMPA ABANS DEL
DIVENDRES 29 DE SETEMBRE (cal portar AURICULARS).
PER PODER REALITZAR L’ACTIVITAT S´HA DE SER SOCI DE L’AMPA.
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! US HI ESPEREM!
FULL D’INSCRIPCIÓ
MECANOGRAFIA :
DIMARTS

DADES PERSONALS de L’ALUMNE:
Nom:_______________________ Cognoms:__________________________________________________
Data de naixement:______________________Curs_________ Població:___________________________
Telèfons:__________________________________ Adreça electrònica(pares):__________________________________
AUTORITZACIÓ DEL REPRESENTANT LEGAL
___________________________________, amb DNI_________________com a pare/ mare/ tutor legal autoritzo el
meu fill/a_______________________a realitzar l’activitat de mecanografia.
Alhora, autoritzo l’ordre de domiciliació PERIÒDICA del dèbit en el compte bancari amb titular
______________________________________________i numero de compte IBAN:
E S
Signatura:

Amb la signatura de la inscripció i d’acord amb l’establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), consenteixo que les meves dades i les de l’alumne siguin incorporades a un fitxer del que és titular Maria Teresa Portas Porè, amb la finalitat de
realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis contractats.
Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les meves dades al domicili fiscal
de Maria Teresa Portas Porè, situat al c/ Sant Rafel, 11, 3r -17800 OLOT- GIRONA
Informació del creditor. Referència de l’ordre de domiciliació_ ES2200040426395P. Identificador del creditor: 40395426P. Nom del creditor: Maria Teresa
Portas Porè. Codi postal: 17800. Població : Olot.

