Inscripcions: dilluns 26 de gener, a partir de les 10h.
Les inscripcions també es poden realitzar virtualment des de la següent adreça:
www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos
Cada usuari es podrà inscriure a un màxim de 4 activitats.

CURSOS CLICK
•

Click 1: Introducció a l’ordinador
• dijous 5 de febrer, de 10 a 13:30h.
Aprèn a reconèixer els components del maquinari i els programes més utilitzats. Es farà
una descripció dels principals elements dels sistemes operatius: ús de finestres,
carpetes, arxius i altres eines. Així com una introducció al treball amb fitxers digitals per
conèixer què són, com identificar-los, quin és el seu pes, com organitzar-los i de quins
suports d'emmagatzematge disposem.
•

Click 2: Introducció a internet
• dijous 12 i 19 de febrer, de 10 a 13h.
En aquest taller s’ensenyarà a l’alumne com funcionen els navegadors, com accedir a
un lloc web, identificar-ne les parts i els tipus d’informació i a fer cerques per trobar la
informació que necessitem. Així com crear un compte de correu electrònic per tots
aquells alumnes que no en tinguin.
•

Click 3: Planifica els teus desplaçamanents
• dijous 12 de febrer, de 15:30 a 18h.
Calcula trajectes, consulta i planifica itineraris, consulta els horaris dels transports
públics per poder planificar sortides a la teva mida.
•

Click 4: Retoc fotogràfic
• dijous 19 i 26 de febrer, de 15:30 a 17:30h.
Amb la utilització del programa Photoshop, programa dedicat al retoc fotogràfic,
s’aprendrà a realitzar els retocs més comuns i necessaris en cadascuna de les
fotografies que fem amb la nostra càmera o dispositiu.
•

Click 5: Xarxes socials
• dijous 26 de febrer, de 10 a 13h.
Coneix les xarxes socials més populars, com funcionen, com obrir-ne un compte, com
buscar amics… incidint especialment amb les qüestions relacionades amb el control
de dades personals i les opcions de privacitat.
•

Click 6: Tràmits i transaccions en línia
• dijous 5 i 12 de març, de 11 a 13h.
Taller que us aproparà als tràmits i gestions més habituals que es poden fer per Internet:
demanar cita al metge, per renovar el DNI, tràmits habituals amb l'Ajuntament i la
Generalitat… així com a les gestions que es poden fer virtualment centrant-nos en
qüestions de seguretat.
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•

Click 7: Tot Google
• dijous 12 i 19 de març, de 16 a 18h.
Google Play, Google docs, Google Calendar, Google Drive, Google Traductor, Gmail,
Blogger, Hangouts, Chrome, etc... Google no només és un cercador d’informació i en
aquest taller descobrireu molts dels serveis que ofereix de forma gratuïta.
•

Click 8: Processador de text i fulls de càlcul
• dijous 19 i 26 de març, de 11 a 13h.
Aquest taller us servirà per aprendre a utilitzar el processador de textos: seleccionar
text, donar format als textos (negretes, cursives...), donar format als paràgrafs (sagnies,
tabulacions...), crear taules… així com iniciar-vos en la creació de fulls de càlcul
utilitzant fórmules i funcions.
•

Click 9: Exercita la teva ment
• dijous 26 de març, de 15:30 a 17:30h.
Descobrireu recursos on trobar jocs i passatemps per entrenar la vostra concentració,
retentiva i memòria de forma lúdica i divertida.

TALLERS DE CAPACITACIÓ DIGITAL PER A MAJORS DE 55 ANYS

Tallers de Capacitació digital és un projecte de Formació digital dirigida a un públic
major de 55 anys, i centrada en l’ús de dispositius mòbils. Es tracten temes generals
d’alfabetització digital com: connexió a Internet, correu electrònic, seguretat... que
van estretament lligats als dispositius mòbils com telèfons intelligents i tauletes.
Cal que les persones participants als monogràfics portin el seu dispositiu mòbil (un dels
objectius és que treguin el màxim profit al seu telèfon o tauleta digital). Les formacions
estan dissenyades per utilitzar tant telèfons com tauletes, indistintament.
•

MI.1 Com funciona el teu mòbil?:
• dimecres 18 i 25 de febrer, de 15:30 a 17:30h.
Coneix les possibilitats i avantatges de tenir un telèfon mòbil intelligent. Tipologies de
dispositius mòbils i anàlisi de les diferencies amb altres dispositius digitals. Botons i
connexions externes. Sistemes operatius, escriptori, calaix d’aplicacions i icones
bàsiques. Configuració d’ajustament del mòbil: pantalla, bateria, seguretat bàsica i
millores d’accessibilitat.
•

MI.2 Les aplicacions (App’s):
• dimecres 4 i 11 de març, de 15:30 a 17:30h.
Què és una aplicació? I un widget?. Aprèn els tipus d’aplicacions que existeixen i com
configurar-les. Gestió de les aplicacions: compra i descàrrega, installació,
desinstallació, actualització. Quin espai ocupen en el nostre dispositiu i quins permisos
solliciten i acceptem? Practicarem amb aplicacions com l’Agenda de contactes, el
navegador, jocs, el rellotge, calendari, calculadora, mapes…
•

MI.3 Internet: què és i com connectar-nos. Enviament de missatges digitals:
correu electrònic, Whatsapp i SMS:
• dimecres 18 i 25 de març, de 15:30 a 17:30h.
Aprèn a connectar el teu mòbil a Internet i els diferents tipus de connexió. Utilitza les
aplicacions de navegadors i cercadors i les aplicacions de missatgeria com Whatsapp
i Correu electrònic i la seva configuració per enviar, rebre i esborrar missatges.
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