SETEMBRE - DESEMBRE 2019 – BIB. PLAÇA D’EUROPA
Formació en noves tecnologies
Inscripcions: a partir del dilluns 16 de setembre 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 A LA INFORMÀTICA (bàsic)
2 sessions: dijous 26 de setembre i 3 d’octubre, de 10 a 13 h
Curs pensat per persones que no han tingut contacte amb ordinadors. Veurem les parts d’un equip
informàtic i començarem a utilitzar-lo.

 Clic 2. INICIACIÓ A INTERNET (bàsic)
2 sessions: dijous 10 i 17 d’octubre, de 10 a 13 h
Curs pensat per persones que no han tingut contacte amb Internet. Sabrem què és Internet i
començarem a navegar.

 Clic 3. XARXES WI FI
dijous 24 d’ octubre, de 10 a 13 h
Aprendrem el necessari per poder-nos connectar a les xarxes Wi Fi que ens anem trobant.

 Clic 4. INTERNET PRÀCTIC
2 sessions: dijous 7 i 14 de novembre, de 10 a 13 h
Mirarem Internet com una eina que ens ajudi en el dia a dia i ens faciliti alguns tràmits, amb consells
perquè la recerca sigui més eficaç.

 Clic 5. MOURE’S PEL MÓN: GOOGLE MAPS I ALTRES
2 sessions: dijous 21 i 28 de novembre, de 10 a 13 h
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 6. LLIBRES ELECTRÒNICS I PEL·LÍCULES EN LÍNIA
2 sessions: dijous 5 i 12 de desembre, de 10 a 12 h
Veurem la part online de la xarxa de biblioteques, on també hi ha servei de préstec de llibres i
pel·lícules.
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CLIC ADULTS tarda

 Clic 7. INICIACIÓ ALS TELÈFONS MÒBILS (bàsic)
2 sessions: dijous 26 de setembre i 3 d’octubre, de 15:30 a 18:30 h
En aquest taller coneixeràs i començaràs a utilitzar els telèfons mòbils. Et familiaritzaràs amb les
seves eines i funcions principals. Cal portar el telèfon.

 Clic 8. VULL CONÈIXER MILLOR EL MEU MÒBIL
2 sessions: dijous 10 i 17 d’octubre, de 15:30 a 18:30 h
Anirem descobrint les àmplies possibilitats que tenen els dispositius mòbils. Aprendrem a
configurar-lo i a controlar l’emmagatzematge. Cal portar el telèfon.

 Clic 9. CONTROL PARENTAL: PROTECCIÓ D’INFANTS A INTERNET
dijous 24 d’ octubre, de 15:30 a 17 h
Destinat a familiars d’infants que comencen amb Internet. Veurem com configurar el control
parental en diferents dispositius i les possibilitats que ofereixen algunes webs. Podeu portar els
vostres dispositius.

 Clic 10. RECURSOS PER APRENDRE CATALÀ A INTERNET
2 sessions: dijous 7 i 14 de novembre, de 15:30 a 17:30 h
Veurem els recursos oficials d’aprenentatge de la llengua catalana a la xarxa.

 Clic 11. INICIACIÓ A L’EXCEL
2 sessions: dijous 21 i 28 de novembre, de de 15:30 a 18:30 h
Començarem a veure les utilitats i les funcions més usades d’aquest programa tan ampli.

 Clic 12. GESTIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC
2 sessions: dijous 5 i 12 de desembre, de 15:30 a 17:30 h
Per a usuaris que ja tenen i fan servir correu electrònic. Veurem com adjuntar arxius, crear i endreçar
carpetes o eliminar el que no interessa.
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