La mecanografia és una activitat que ens permet agilitzar el temps que destinem a fer
les nostres tasques amb un teclat, sigui una redacció, un resum, un treball o
simplement, una cerca a Internet. Per això, ensenyem als alumnes a teclejar
correctament amb tots els dits i fer-ho sense necessitat de mirar el teclat. També
busquem dotar als coneixements d’una velocitat en el tecleig que permeti no pensar a
l’hora de prémer les tecles, és a dir, a mecanitzar els moviments. És ben cert que amb
un bon aprenentatge de la mecanografia, reduïm molt les tasques on intervé el teclat.
Per a aquest motiu, des de fa molts anys, oferim l’activitat a l’escola, amb una
resposta, que realment hem de dir que és molt bona per part de les famílies, doncs,
any rere any, hem crescut en nombre d’alumnes i amb un grau d’assistència a les
classes molt elevada.
Utilitzem el sistema Meca-Ràpid (EMAGtyping) que ens acompanya des del 1980 amb
uns resultats molt fiables. Les primeres hores les destinem a la memorització del teclat
i tot el que això comporta: retentiva de les tecles, posicionament i desplaçament. Tot
això aprenent amb el dit que toca prémer a cada tecla i fer-ho sense mirar el teclat. En
la segona part del curs, treballem la velocitat per a mecanitzar tot aquest aprenentatge
de la memorització de teclat. El curs és totalment personalitzat, fet que ens permet
ajustar el ritme d’aprenentatge per a cada alumne de manera individualitzada.
La proposta que oferim seria la mateixa que hem ofert quan hem vingut a l’escola, dos
dies a la setmana. Aquest planing de treball, es pot ajustar a les necessitats de cada
família, però mai podrem baixar d’aquestes dues hores setmanals. En podem fer tres,
quatre o fins i tot, venir diàriament i fer 5 hores a les setmanes. Tanmateix, també
podem fer més d’una hora quan es vingui a l’acadèmia. Però com a punt de partida,
farem el mateix plantejament, dos dies a la setmana.
El curs bàsic/iniciació consta de 30 hores i oferim un curs de velocitat de 10 hores
gratuït, en contractar el curs d’iniciació. En total farem 40 hores de curs.
El preu del curs és de 280€ i oferim un descompte a tots els alumnes de l’escola del
Bosc de la Pabordia, afiliats a l’AMPA, de 40 euros, per tant el curs surt per 240€.
Per a qualsevol aclariment o dubte, tanmateix, per a les inscripcions us oferim els
següents canals de contacte:
Adreça de correu electrònic: info@mecarapidemag.com
Telèfon de contacte: 972211358 // 640731335
Persona de contacte: Xevi
Xevi Planella Morató
Centre Acadèmic Meca-Ràpid E.M.A.G. 1
Rda Ferran Puig 3, 3r 2a
17001 Girona
www.mecarapidemag.com
972 21 13 58
info@mecarapidemag.com

