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Curs de Mecanografia 
 
Avantatges d’aprendre mecanografia 
 
A Ceina, com a bons coneixedors del sector de la 
informàtica i les noves tecnologies, som molt 
conscients de la importància de conèixer el teclat de 
l’ordinador i ser capaços d’escriure amb rapidesa i 
sense errors. 
 
Per això, ensenyem a: 
 
● Escriure sense errors 
● Teclejar amb tots els dits 
● No mirar el teclat quan s’escriu 
● Escriure al tacte amb alta precisió 
● Usar l’ordinador amb eficàcia 
● Poder aconseguir fins a 250 pulsacions 

 
El mètode 
 
Usem l’ordinador com a base de l’aprenentatge i la 
nostra guia és un important programa multimèdia, 
utilitzat en la majoria d’organismes oficials i grans 
empreses per formar els seus treballadors, 
l’Accu-Type. 
 
Amb nosaltres aprendràs ràpid i fàcilment, amb 
l’ajut de les més innovadores i potents eines 
multimèdia i guiat, sempre, per un professor.  
 
 

Preu 
 
A Ceina donem la màxima flexibilitat als nostres 
alumnes; per això, utilitzem un TICADOR, que 
permet adquirir un número determinat d’hores i 
consumir-les quan convingui. 
 
 

Núm. d’hores Preu 

12 hores 50,40 € 

24 hores 96,00 € 

 
Horari del centre 
 
A Ceina és l’alumne qui decideix el número d’hores 
que vol dedicar a l’aprenentatge i els dies i hores 
que vol venir al centre, d’entre els disponibles. 
 
Obrim: 
 
 Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00h 

 
En inscriure’s es fixa un horari inicial, que es podrà 
variar sempre que s’avisi amb antelació. 
 
Divisió de lliçons 
 
● Nivells 1 a 7:  lletres 
● Nivells 8 a 10:  lletres i números 
● Nivells 11 a 16:  teclat complert, sense 

   teclat numèric 
● Nivells 17 a 20:  teclat complert 

 
Condicions 
 
- TICADOR vàlid per 4 mesos a partir de la data 

de compra 
- No és transferible a una altra persona 
- Es pot canviar l’horari d’una setmana per l’altra 

- Els horaris disponibles s’han de sol·licitar a 
secretaria 

- Només es poden comprar blocs sencers de 24 i 
12 hores 

- Les caselles són d’una hora sencera 
- La primera compra sempre serà de 24 hores 
- El pagament es farà en començar el bloc 


