ABRIL/MAIG/JUNY

2015
BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA
Formació en noves tecnologies
Inscripcions: dilluns 27 d’abril, 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 5 activitats.

TALLERS MATINS
Click 1: Introducció a l’ús de l’ordinador.
dijous 7 de maig, 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: Internet nivell bàsic.
dijous 14 de maig, de 10 a 13:30h.
En aquest taller ensenyarem 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.
Click 3: Correu electrònic.
dijous 21 de maig, de 10 a 13:30
Encara no tens e-mail? T’ensenyarem a obrir-ne un i aprendràs les passes per utilitzar-lo
de forma àgil.
Click 4: Tot Google.
dijous 28 de maig, de 10 a 13:30h.
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 5: Xarxes socials.
dijous 4 de juny, de 10 a 13:30h.
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: Processador de textos.
Dijous 11 de juny, de 10 a 13:30h.
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…
Click 7: Fulls de càlcul.
Dijous 18 de juny, de 10 a 13:30h.
Dissenya un full de càlcul utilitzant fórmules i funcions. i coneix quines són les accions
més usuals del full de càlcul: seleccionar celles, desplaçar-se pel full i donar-hi format.

TALLERS TARDES
Click 8: Treu partit del teu smartphone.
dijous 7 de maig, de 15:30 a 19:30h.
Coneix les possibilitats i avantatges de tenir un telèfon mòbil intelligent. Aprèn els tipus
d’aplicacions que existeixen i com configurar-les. Gestiona les aplicacions: compra i
descàrrega, installació, desinstallació i actualització. Utilitza les aplicacions de
missatgeria com Whatsapp i Correu electrònic i la seva configuració per enviar, rebre i
esborrar missatges
Click 9: Photoshop, nivell bàsic.
dijous 14 i 21 de maig, de 15:30 a 18h.
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 10: Photoshop avançat.
dijous 28 de maig i 4 de juny, de 15:30 a 18h.
En aquestes dues sessions s’aprendrà a treballar amb capes i màscares per fer retocs
fotogràfics amb acabats més professionals.
Click 11: Tràmits i transaccions en línia.
dijous 11 de juny, de 15:30 a 19:30h.
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.
Click 12: Crea presentacions amb Prezi.
dijous 18 de juny, de 15:30 a 19:30h.
Vols 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 “power point”.

CLICKS FAMILIARS (PER A MARES I PARES AMB FILLS I FILLES DE 3 A 6 ANYS)
Sessions destinades a totes aquelles famílies que tenen especial interès en l’aplicació
de les noves tecnologies com a material de suport en l’aprenentatge dels seus fills/es
des de la vessant didàctica i lúdica. Cada família participant haurà de portar la seva
tauleta. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. Places limitades.
Inscripcions: dilluns 27 d’abril, a partir de les 10h.
Aplicacions per a tota la família (I): jocs educatius.
dijous 14 de maig, de 18 a 19h.
Per aprendre jugant de manera divertida amb colors, números, lletres, cançons...
Aplicacions per a tota la família (II): aplicacions didàctiques.
dijous 21 de maig, de 18 a 19h.
Per adquirir nous coneixements i treballar els hàbits i rutines (higiene, menjar, dormir...)
de forma amena i entretinguda.
Aplicacions per a tota la família (III): aplicacions de creació artística.
dijous 28 de maig, de 18 a 19h.
Per treure l’artista que porten tots els nens i nenes a dins ja sigui pintant amb plantilles o
creant una obra d’art amb un llenç en blanc.
Aplicacions per a tota la família (IV): aplicacions de creació musical.
dijous 4 de juny, de 18 a 19h.
Per aprendre a tocar instruments de forma virtual i cantar com estrelles de rock.

