L'A.M.P.A. DEL COL·LEGI "Forn D’Anells" I L'ACADÈMIA
MECA CENTRE, ORGANITZEN:
L'ACTIVITAT EXTRA ESCOLAR DE MECANOGRAFIA PER ORDINADOR
•
•
•
•
•
•

Les sessions es desenvoluparan tots els dilluns de 12:30 a 13:30 hores o de 13:30 a
14:30 hores.
L’inici del curs serà el dilluns dia 3 d’octubre d'enguany.
Se seguirà estrictament el calendari escolar pel que fa referència als dies de festa
(Nadal, Setmana Santa, festes locals, etc)
Per a l’activitat, s’utilitzaran els portàtils de Meca Centre un ordinador portàtil per a
cada alumne.
Es portarà un control exhaustiu de cada alumne amb un seguiment individualitzat de
l'assistència, l'actitud, el coeficient d’error dels exercicis, les proves de velocitat, ...
Al finalitzar el curs, els alumnes rebran un informe pedagògic, obtenint a més, el
diploma d’assistència pels alumnes de primer any, i el certificat acreditatiu amb nota
pels alumnes de segon any.

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT:

1r. any:
•

•

Memorització del teclat de l'ordinador, escrivint amb els deu dits, evitant
mirar el teclat, de forma rítmica per l'edat de l'alumne i reduint
progressivament el número d’errors, amb exercicis de repetició de
seqüències de lletres, números i signes que ajuden a recordar la posició de
les tecles de l’ordinador i a adquirir l’habilitat necessària com a pas previ a
les proves de velocitat.
Cura de la posició correcte del cos i de l’ordinador, per escriure sense
distraccions ni dolors musculars d'esquena, coll, cames o braços.

2n. any:
•

•
•
•

Perfeccionament de les tècniques d’escriptura per millorar la velocitat, amb
exercicis específics en els que s’augmenta gradualment la quantitat de text a
escriure reduint el temps límit per acabar-los.
Dictats amb veu reproduïda tant pel mateix programa informàtic de
mecanografia, com directament pel professor.
Exercicis de pràctica del teclat numèric.
Examen i obtenció del certificat homologat de mecanografia

SISTEMA EMPRAT:
•

•

Utilització d’un programa informàtic que presenta una pantalla dividida en tres
seccions horitzontals. La primera secció, a la part superior, presenta el text complert
de l’exercici que l’alumne ha de reproduir fidelment a la segona secció. L’última
secció, a la part inferior, mostra un teclat virtual on s’indica la següent tecla que cal
prémer en l’exercici, de fàcil execució.
Els exercicis que es realitzen durant el curs es classifiquen, per la seva orientació i
finalitat, amb: exercicis per conèixer el teclat, proves de velocitat, dictats i exercicis
específics del teclat numèric.
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