
Centre acadèmic E.M.A.G-1 Extraescolar de Mecanografia www.mecarapidemag.com 
Rda. Ferran Puig 3, 3r 2a - 17001 Girona Tel: 972.21.13.58 info@mecarapidemag.com 

F u l l  d ' i n s c r i p c i ó  

Referència (on va sentir parlar de nosaltres?)..................   AFA ESCOLA DOMENY ......................................................................  

D A D E S  P E R S O N A L S  
Nom:...........................................................................................................................................................................................  
Cognoms:  ...................................................................................................................................................................................  
Domicili/Població: .......................................................................................................................................................................  
Telèfon:  .....................................................................................................................................................................................  
Data de Naixement:  ...................................................................................................................................................................  
D.N.I:  .........................................................................................................................................................................................  
e-mail:  .......................................................................................................................................................................................  

D A D E S  D ' I N T E R É S  G E N E R A L  
1.- Horari preferent: Migdies Tardes Vespres Indiferent 

2.- Estudis cursats: Primària Secundària  Cicles Formatius Batxillerat Universitaris 

3.- Observacions mèdiques o alimentàries:  ................................................................................................................................  

4.- Altres .....................................................................................................................................................................................  

T I P US DE  CURS A  REAL I TZAR  

 CURS BÀSIC - INICIACIÓ A LA MECANOGRAFIA. 

 CURS RECICLATGE, PERFECCIONAMENT O VELOCITAT. 

 INICI: ............ GENER ............................................... HORARI: .... dimecres i divendres 12.35-13.20  ....................................  

 Altres: ..................................................................................................................................................................................  

FO RMA DE  PAGAMENT  

Domiciliació Bancària:  

 
  

 

 

IBAN ES      

1r pagament Inici de curs: Gener  (100 euros) 

2n.pagament Meitat de curs: Abril  (100 euros) 

  

NOTA INFORMATIVA: 

La realització del curs implica el compromís del pagament de la totalitat del mateix. No es retornaran els diners en cas que el curs no es pugui iniciar, però EMAG ofereix la 
possibilitat que en els dos pròxims anys, l’alumne pugui realitzar el curs en les condicions prèvies pactades. Un cop passat aquest període, el compromís prèviament establert entre 
l’alumne i EMAG perd la seva validesa i vigència. La certificació del curs no té cap validesa acadèmica. 

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades aportades seran 
incorporades a un fitxer del qual és titular XAVIER PLANELLA MORATO, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions 
comercials sobre els nostres productes i serveis. 

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 siguin incorporades 
a un fitxer del qual és titular XAVIER PLANELLA MORATO, amb la finalitat de PRESTAR ELS SERVEIS CONTRACTATS. 

Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposic ió de les meves dades al domicili fiscal de XAVIER PLANELLA 
MORATÓ situat en RONDA FERRAN PUIG, 3 3r. 2a. – 17001 GIRONA. 

 
El (centre) disposa a Internet d'un espai web (adreça o adreces web) on informa i fa difusió de les seves activitats. 
En aquesta pàgina(es) web s'hi poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o 
aquestes siguin clarament identificables.  
 

Nom i cognoms:  .............................................................................  amb DNI o passaport nº  ........................................  

autoritzo que la imatge del meu fill/a,  .................................................................................................................................  

pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades pel centre i publicades a: 

• Les pàgines web i les diverses xarxes socials que corresponguin al nostre centre acadèmic.  

• Fotografies per a revistes i/o publicacions d’articles (reportatges) sobre el nostre centre acadèmic en mitjans escrits. 

• Publicacions d'àmbit educatiu. 

Així mateix demanem consentiment per poder publicar en el nostre espai web si s’escau, opinions, comentaris escrits, dibuixos, manualitats que ens puguin fer arribar sobre el 
curs realitzat en el nostre centre acadèmic. 
 
 
 
Les dades que corresponen a aquest full d'inscripció són correctes i accepto les condicions derivades de la realització del mateix. 

 
 
Signatura Autoritzada 

 

    

     

 
 
 

Signatura autoritzada 


