
 
 
Aprendre a escriure bé amb un teclat s'ha convertit en una habilitat molt important 
per al món digital actual. De fet, fins i tot els deures de l'escola es fan avui en dia amb 
un ordinador o tablet. Saber escriure ràpidament amb un teclat és un benefici que els 
nens podran utilitzar durant la resta de la seva vida, tant a nivell personal com 
professional. 
  
El curs de mecanografia infantil va dirigit a tots els alumnes a partir de 3r de primària 
que vulguin aprendre a escriure d'una forma eficient i ràpida sense haver de mirar el 
teclat. Disposem d'un exclusiu programari que aconseguirà que els nens assoleixin els 
objectius en un curt període de temps. Aquest curs mostra una representació del 
teclat en pantalla per aprendre a utilitzar-lo correctament, il·luminant les tecles que 
s'han d'anar prement fins que l'alumne adquireix l'habilitat de poder prémer totes les 
tecles sense mirar. Un cop es coneix el teclat, s'inclouen textos curts i es comença a 
elevar la velocitat de mecanografiat fins arribar a les 120 p.p.m. sense mirar el teclat.  
  
Des d'AIP tenim especial cura dels nens. El nostre expert professor monitoritza els 
alumnes a distància per saber en tot moment què estan fent, sense que ells tinguin la 
impressió de ser observats, sentint-se lliures i còmodes. El professor també té accés 
constant a les estadístiques d'ús de l'alumne, podent conèixer dades tan importants 
com: quant de temps passa l'alumne entre exercici i exercici? li estan costant algunes 
tecles en concret? s'esta despistant? Així, amb coneixement de causa, el professor 
intervé per assegurar-se que l'alumne pugui completar el curs sense tenir dificultats. 
 
En la versió online, el curs consta d'un total de 20 sessions formatives que es poden 
realitzar des de casa al ritme que l'alumne necessiti, podent-les repetir en cas 
necessari. El curs no té una durada fixa i està disponible per ex-alumnes de l'escola 
Provençals que siguin socis de l'AFA. El pagament serà d'una única quota de 85€ en 
iniciar l'activitat.  
 
Podeu consultar la nostra pàgina web per conèixer més detalls sobre el curs de 
mecanografia: https://www.aipbarcelona.com/cursos/curso-mecanografia-ninos/ 
 

 


