BIBLIOTECA BELLVITGE
Plaça de la Cultura, 1
Telèfon: 93 264 15 72
bibbellvitge@l-h.cat
Data d’inscripció als cursos: el dimarts 27 d’abril, a les 15.30 h
La inscripció als cursos més avançats es pot fer en línia a:
http://www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos/

COMENCEN DE ZERO
Pack d’iniciació
Comenceu l’aventura informàtica!
Curs adreçat a les persones que volen tenir un primer contacte
amb l’ordinador i Internet.
Els dimarts 5 i 12 de maig, de 16 a 17.30 h
Els dimecres 13 i 20 de maig, de 16 a 18 h

CURSOS BÀSICS
Taller: Inicieu-vos en el PowerPoint
Heu obert moltes vegades el PowerPoint? Us agradaria saber
preparar una presentació amb aquest programa?
Els dimarts 5 i 12 de maig, de 18 a 20 h
Taller: Milloreu les presentacions en PowerPoint
Us ensenyarem com millorar les presentacions amb efectes
especials, moviment, so, etc.
Els dimarts 19 i 26 de maig, de 18 a 20 h
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Conegueu el vostre mòbil
Hi aprendreu les aplicacions de missatgeria, WhatsApp i correu electrònic i la seva configuració, per enviar, rebre i esborrar missatges.
Els dimecres 6 i 13 de maig, de 10 a 12 h
Taller: Exploteu el vostre correu electrònic
En aquest taller hi aprendreu a gestionar el correu electrònic, a
enviar arxius adjunts i a fer altres gestions.
Requisit: Cal tenir compte de correu electrònic.
Els dimarts 19 i 26 de maig, de 16 a 17.30 h

CURSOS MÉS AVANÇATS
Inscripcions, en línia a: http://www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos/
Requisits: Estar donat d’alta a les aules multimèdia de la biblioteca Bellvitge i tenir adreça electrònica http://puntxarxa.net/l-h/
aules/menus/alta_usuaris.php
Traieu-li suc al mòbil
En aquest taller hi coneixereu les aplicacions que ens faciliten la
vida i hi descobrireu les aplicacions més curioses, interessants i
útils del vostre telèfon intel·ligent.
El dimecres 6 i 13 de maig, de 12 a 14 h
Taller: PowerPoint per a experts
Amplieu els vostres coneixement de PowerPoint, feu presentacions amb moviment i so, i altres efectes molt visuals.
Els dimarts 2 i 9 de juny, de 18 a 20 h
Taller: Planifiqueu les vacances en línia
Sabreu com organitzar un viatge per Internet: treure els bitllets,
obtenir informació, conèixer rutes...
Els dimarts 2 i 9 de juny, de 16 a 17.30 h

ACTIC

Sessió informativa per conèixer l’Acreditació de Competències
en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) que
atorga la Generalitat de Catalunya.
El dimecres 20 de maig, de 18 a 20 h

TECHNOKIDS

Descobriu el món d’en Gènius. El portal infantil Gènius de la
Xarxa de Biblioteques és un lloc ideal per gaudir de jocs, llibres,
còmics, música i tot el cinema d’actualitat.
Taller adreçat a nens i nenes de 7 a 12 anys.
El divendres 15 de maig, de 17.30 a 19.30 h
Cal inscripció prèvia.

TUTORIES PERSONALITZADES

Reserveu un@ bibliotecari@.
Us oferim la possibilitat de disposar d’un tutor que us ajudarà a
resoldre dubtes bàsics d’informàtica. Aquesta atenció personalitzada es fa en sessions d’una hora. Demaneu informació a la
Biblioteca.

MECANOGRAFIA A MIDA

Us oferim la possibilitat d’aprendre mecanografia de forma
divertida, i de fer-hi pràctiques amb el suport d’un tutor.
Demaneu informació a la Biblioteca.

BIBLIOTECA JOSEP JANÉS
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Telèfon: 93 449 28 86
bibjosepjanés@l-h.cat
Curs d’iniciació a Internet
Nivell 0: Formació en l’ús de l’ordinador orientat a la navegació.
Consta de 3 sessions.
Nivell bàsic: Formació en l’ús de recursos d’utilitat quotidians
a través d’Internet: compra en línia, cita prèvia amb el metge,
notícies, cartellera, etc. Consta de 3 sessions.
Cada dimarts, de 16 a 17 h o de 17 a 18 h
Cada dijous, de 16 a 17 h o de 17 a 18 h
Inscripcions: del 7 al 21 d’abril
Cerca de feina per Internet
Aprofiteu els recursos que ofereix la xarxa per trobar feina. És
imprescindible saber navegar per Internet.
Cada dimecres, de 12 a 13 h
Inscripcions durant tot el trimestre
Conegueu les possibilitats de la Biblioteca virtual
Què és la Biblioteca virtual? Us ensenyem a fer ús del catàleg per
trobar llibres, pel·lícules, música i sèries; a renovar els préstecs
i a reservar aquella novel·la que tant us agrada; a recomanar llibres; a fer entrevistes a autors coneguts, i també a conèixer els
descomptes dels quals gaudireu amb el carnet de biblioteques.
Cada divendres, de 16.30 a 18 h
Inscripcions durant tot el trimestre

BIBLIOTECA LA FLORIDA
Avinguda del Masnou, 40
Telèfon: 93 447 02 22
biblaflorida@l-h.cat
Informàtica a la carta
A càrrec d’Irene Arévalo
Us oferim cursets inicials perquè us pugueu moure per la xarxa
amb el nostre menú a la carta: primer contacte amb l’ordinador,
introducció a Internet, cercar informació a Internet, introducció
al correu electrònic, solució de dubtes del correu electrònic,
introducció a les xarxes socials i molt més.
Cal inscripció prèvia.
Veniu a la Biblioteca i demaneu-ne hora!

@

Ajuda informàtica personalitzada
Us cal ajuda per fer una gestió o una consulta bàsica per Internet? O
per enviar un correu electrònic? Veniu a la Biblioteca i us hi ajudarem.
Cada dijous, de 19 a 20 h
Cal inscripció prèvia.
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Clicaiaprèn: http://bbclicaiapren.blogspot.com.es/

Cursos Clic: Formació en noves tecnologies a la Biblioteca
Plaça d’Europa
Inscripcions: el dilluns 27 d’abril, a partir de les 10 h
Les inscripcions en línia a: www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos
Cada usuari es pot inscriure a un màxim de 5 activitats.
Amb l’alta prèvia a l’Aula Multimèdia de la web de la Biblioteca.

Al matí

Dipòsit Legal: B.9324-2015

www.l-h.cat/biblioteques

Clic 1: Introducció a l’ús de l’ordinador
Per aprendre a reconèixer els components del maquinari i els
programes més utilitzats. S’hi descriuran els principals elements
dels sistemes operatius: finestres, carpetes, arxius i altres eines,
i també es farà una introducció al treball amb fitxers digitals per
saber què són, quin pes tenen, com identificar-los, com organitzar-los i com emmagatzemar-los.
El dijous 7 de maig, de 10 a 13.30 h
Clic 2: Internet bàsica
Per aprendre com funcionen els navegadors, com accedir a un
lloc web i identificar-ne les parts i els tipus d’informació, com
fer cerques per trobar la informació que necessitem, i a crear un
compte de correu electrònic (per als alumnes que no en tinguin).
El dijous 14 de maig, de 10 a 13.30 h
Clic 3: Correu electrònic
Encara no teniu e-mail ? Us ensenyarem a obrir-ne un i a fer les
passes necessàries per utilitzar-lo de forma àgil.
El dijous 21 de maig, de 10 a 13.30 h
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Clic 4: Tot Google
Google no solament és un cercador d’informació. També ofereix
molts serveis de manera gratuïta: Google Play, Google Docs,
Google Calendar, Google Drive, Google Traductor, Gmail, Blogger,
Hangouts, Chrome... En aquest taller els descobrireu.
El dijous 28 de maig, de 10 a 13.30 h
Clic 5: Xarxes socials
Per conèixer les xarxes socials més populars, com funcionen,
com obrir-hi un compte, com cercar-hi amics. S’incidirà especialment en les qüestions relacionades amb el control de dades
personals i les opcions de privacitat.
El dijous 4 de juny, de 10 a 13.30 h
Clic 6: Processador de textos
En aquest taller hi aprendreu a fer-lo servir: com seleccionar
text, com donar format als textos (negretes, cursives...), com
donar format als paràgrafs (sagnies, tabulacions...), com crear
taules, etc.
El dijous 11 de juny, de 10 a 13.30 h
Clic 7: Fulls de càlcul
Hi aprendreu a dissenyar un full de càlcul utilitzant fórmules
i funcions i coneixereu quines són les accions més usuals del
full de càlcul: seleccionar cel·les, desplaçar-se pel full i donar-hi
format.
Dijous 18 de juny, de 10 a 13.30 h

A la tarda
Clic 8: Traieu-li partit al vostre smartphone
En aquest curs s’hi explicaran els avantatges de tenir un telèfon mòbil intel·ligent. Hi aprendreu com configurar i gestionar
les diferents aplicacions: compra i descàrrega, i instal·lació,
desinstal·lació i actualització. Sabreu com configurar les aplicacions de missatgeria, WhatsApp i correu electrònic, per enviar,
rebre i esborrar missatges.
El dijous 7 de maig, de 15.30 a 19.30 h
Clic 9: Photoshop bàsic
Amb la utilització del programa Photoshop, destinat al retoc fotogràfic, hi aprendreu a fer els retocs més comuns i necessaris en
les fotografies fetes amb la vostra càmera o dispositiu.
Els dijous 14 i 21 de maig, de 15.30 a 18 h
Clic 10: Photoshop avançat
Dues sessions per aprendre a treballar amb capes i màscares
per fer retocs fotogràfics amb acabats més professionals.
Els dijous 28 de maig i 4 de juny, de 15.30 a 18 h
Clic 11: Tràmits i transaccions en línia
Aquest taller us aproparà als tràmits i gestions més habituals
que es poden fer per Internet: demanar visita per anar al metge
o per renovar el DNI; fer els tràmits habituals amb l’Ajuntament
i la Generalitat, i també les gestions que es poden fer virtualment
per qüestions de seguretat.
El dijous 11 de juny, de 15.30 a 19.30 h

Clic 12: Creeu presentacions amb el programa Prezi
Voleu crear presentacions originals i interactives que s’adaptin a
una presentació dinàmica i interessant? Prezi és una eina nascuda en plena web 2.0 que permet trencar l’estructura fixa i lineal
de les presentacions en PowerPoint.
El dijous 18 de juny, de 15.30 a 19.30 h
Clics familiars: Per a mares i pares amb infants de 3 a 6 anys
Sessions destinades a famílies que tenen especial interès a aplicar les noves tecnologies com a material de suport de l’aprenentatge, des de les vessants didàctica i lúdica. Cada família
participant hi haurà de portar la seva tauleta.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. Places limitades.
Inscripcions: el dilluns 27 d’abril, a partir de les 10 h
Aplicacions per a tota la família I: Jocs educatius
Per aprendre jugant amb colors, números, lletres, cançons…, de
manera divertida.
El dijous 14 de maig, de 18 a 19 h
Aplicacions per a tota la família II: Aplicacions didàctiques
Per adquirir nous coneixements i treballar els hàbits i les rutines
(higiene, menjar, dormir...) de forma amena i entretinguda.
El dijous 21 de maig, de 18 a 19 h
Aplicacions per a tota la família III: Aplicacions de creació
artística
Per treure l’artista que tots els nens i nenes tenen dins seu, bé pintant amb plantilles o bé creant una obra d’art amb un llenç en blanc.
El dijous 28 de maig, de 18 a 19 h
Aplicacions per a tota la família IV: Aplicacions de creació musical
Per aprendre a tocar instruments de forma virtual i cantar com
ho fan les estrelles del rock .
El dijous 4 de juny, de 18 a 19 h

+que llibres

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon: 93 264 86 25
bibpleuropa@l-h.cat

Programa
d’introducció a
la informàtica a
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