GENER/FEBRER/MARÇ 2018 - BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Formació en noves tecnologies
Inscripcions: a partir del dimarts 9 de gener a les 15:30 h,
presencialment o per internet: www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos.
Cal tenir carnet de biblioteca i fer l’alta prèvia a l’aula multimèdia.

CLIC ADULTS matí
 Clic 1. INICIACIÓ ALS TELÈFONS MÒBILS (bàsic)
Dijous 25 de gener, de 10 a 13h.
En aquest taller coneixeràs i començaràs a utilitzar els telèfons mòbils. Et familiaritzaràs amb
les seves eines i funcions principals. Porta el teu dispositiu!

 Clic 2. VULL CONÈIXER MILLOR EL MEU MÒBIL (matí)
2 sessions: dijous 1 i 8 de febrer, de 10 a 12h.
Descobriràs les àmplies possibilitats que té el teu dispositiu mòbil i coneixeràs les últimes
tendències en aplicacions digitals. Aprendràs a configurar-lo i controlar l’emmagatzematge.

 Clic 3. EL RATOLÍ I EL TECLAT (bàsic)
Dijous 15 de febrer, de 10 a 13h.
Per a persones que no han tocat mai ordinadors. Coneixerem amb tranquil·litat les dues eines
bàsiques que es fan servir per donar ordres a la màquina: el ratolí i el teclat.

 Clic 4. INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA (bàsic)
2 sessions: dijous 22 de febrer i dijous 1 de març, de 10 a 12h.
Adreçat a persones que no tenen una adreça de correu electrònic. En crearem una de nova i
aprendrem les funcionalitats bàsiques d’aquesta eina tan important.

 Clic 5. INICIACIÓ A INTERNET I AL CORREU ELECTRÒNIC (bàsic)
2 sessions: dijous 8 i 15 de març, de 10 a 12h.
Coneixeràs què és Internet, quins serveis pots trobar-hi i com crear i utilitzar el Correu
Electrònic.

 Clic 6. WHATSAPP
Dijous 22 de març, de 10 a 13h.
Coneix tots els secrets de l’aplicació més usada. Com descarregar-te’l? Com interactuar
àgilment amb els contactes? Com crear i gestionar grups? Com enviar missatges de veu?
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CLIC ADULTS tarda
 Clic 7. INTERNET PRÀCTIC
dijous 18 de gener, de 15.30 a 18.30h.
Aprendràs a buscar per internet el que t’interessa, fes reserves de visita al metge, i altres
tràmits i serveis. Aprendràs consells perquè la teva recerca sigui més eficaç.

 Clic 8. NAVEGACIÓ SEGURA A INTERNET
dijous 25 de gener, de 15.30 a 18.30h.
Aprendràs les precaucions bàsiques que cal tenir per a navegar per internet i protegir-te dels
perills. Coneixeràs els antivirus.

 Clic 9. MOURE’S PEL MÓN: GOOGLE MAPS I ALTRES
2 sessions: dijous 1 i 8 de febrer, de 15.30 a 17.30h.
Exploraràs eines de localització i planificació dels desplaçaments, coneixeràs
recursos de la xarxa per crear itineraris i moure’t per la teva localitat. També veuràs
i “visitaràs” cada racó del món per internet.

 Clic 10. MOURE DOCUMENTS ENTRE DISPOSITIUS I AMB EL NÚVOL
2 sessions: dijous 15 i 22 de febrer, de 15.30 a 17.30h.
Aprendràs a moure, guardar i classificar arxius, descarregar fotos de la càmera o el telèfon i a
guardar documents de forma segura amb el núvol. Porta el teus dispositiu i cables!

 Clic 11. VULL CONÈIXER MILLOR EL MEU MÒBIL (tarda)
2 sessions: dijous 1 i 8 de març, de 15.30 a 17.30h.
Descobriràs les àmplies possibilitats que té el teu dispositiu mòbil i coneixeràs les últimes
tendències en aplicacions digitals. Aprendràs a configurar-lo i controlar l’emmagatzematge.

 Clic 12. INICIACIÓ ALS PROCESSADORS DE TEXT
2 sessions: dijous 15 i 22 de març, de 15.30 a 17.30h.
Coneixerem els programes Word i Writer i sabrem per a què serveixen. Farem les primeres
pràctiques.
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