Les preinscripcions es poden fer
presencialment a la biblioteca,
biblioteca, a partir
de les 10h. del dia 16 de setembre,
setembre
fins que s’exhaureixin les places, o bé
virtualment des del següent enllaç:
www.puntxarxa.net/lwww.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos

Per tal de garantir una
adequada adquisició de
coneixements bàsics, la
biblioteca recomana un
itinerari adreçat a tot
aquell usuari que parteix
de nivell 0.
Itinerari bàsic recomanat:
Click 1: Ratolí + Teclat
Click 5: Utilitza el teu PC
Click 7: Obre un compte de correu
electrònic i gestiona’l
Click 8: Internet bàsic
Click 9: Xarxes socials

Condicions:
-Totes les activitats són gratuïtes.
gratuïtes.
-Les places són limitades
limitades.
itades.
-Per accedir a l’oferta formativa, cal tenir
el carnet de biblioteques i estar donat
d’alta al servei municipal d’Aules
Multimèdia.
Multimèdia.
-Les activitats es realitzaran només si hi
ha un mínim de 5 persones inscrites.
-En el moment de fer la inscripció se
se
sabrà si es disposa o no de plaça per
l’activitat triada.
-La no assistència a l’activitat comportarà
no poder inscriure’s a cap activitat
formativa durant un any.
-Les activitats duren un o dos dies, entre
2 i 4 hores.
-Cada usuari es pot inscriure a un
màxim de quatre activitats per trimestre,
trimestre,
excepte els interessats en l’Itinerari
l’Itinerari bàsic
recomanat,
recomanat, que podran inscriure’s tan
sols a les 5 activitats que formen aquest
itinerari.

-Click 1: Ratolí + Teclat
(3’5 hores) nivell inicial
Aprèn a utilitzar els dos elements bàsics de l’ordinador.
a) Octubre: dijous 3, de 10 a 13:30h.
b) Octubre: dijous 17, de 15:30 a 19h.
c) Novembre: dijous 7, de 10 a 13:30h.
-Click 2: Llibres electrònics
(2 hores) nivell avançat
Descobrirem recursos per a descarregar ebooks de forma
segura i legal.
Octubre: dijous 3, de 15:30 a 17:30h.
-Click 3: Que no et donin gat per llebre: Internet segura
(3 hores) nivell mig
En aquesta sessió us donarem consells i recomanacions per
garantir una navegació segura i sense perills.
Octubre: dijous
dijous 3 i 10, de 17:30 a 19h.
-Click 4: Música a la xarxa: Spotify, Soundcloud...
(3 hores) nivell avançat
Hi ha formes legals de poder escoltar de forma gratuïta la
teva música preferida, en aquest curs descobriràs
plataformes i recursos per a poder fer-ho.
Octubre: dijous 3 i 10, de 19 a 20:30h.
-Click 5: Utilitza el teu PC
(3’5 hores) nivell inicial
Familiaritza’t amb l’ordinador i descobreix quines són les
seves parts per tal d’adquirir habilitats i coneixements bàsics,
crea carpetes, classifica documents...
a) Octubre: dijous 10, de 10 a 13:30h.
b) Octubre: dijous 24, de 15:30 a 19h.
c) Novembre: dijous 14, de 10 a 13:30h.
-Click 6: WhatsApp i altres programes de missatgeria
instantània per a smartphones Android
(2 hores) nivell avançat
Tens instal·lat WhatsApp i no acabes de sortir-te’n? No saps
enviar imatges ni crear un grup? Coneixes l’aplicació Line?
Important: cal tenir un smartphone amb sistema operatiu
Android, amb el programa WhatsApp instal·lat
instal lat i tenir tarifa
d’Internet.
Octubre: dijous 10,
10, de 15:30 a 17:30h.
-Click 7: Obre un compte de correu electrònic i gestiona’l
(3’5 hores) nivell inicial
Encara no tens e-mail? T’ensenyarem a obrir-ne un i
aprendràs les passes bàsiques per utilitzar-lo de forma àgil.
a) Octubre: dijous 17, de 10 a 13:30h.
b) Octubre: dijous 31, de 15:30 a 19h.
c) Novembre: dijous 21, de 10 a 13:30h.

-Click 8: Internet bàsic
(4 hores) nivell inicial
Introdueix-te al món d’Internet. Què són els navegadors i les
pàgines web? Què cal saber per navegar? Com funciona
Google?
a) Octubre: dijous 24 i 31, de 10 a 12h.
b) Novembre: dijous 7 i 14, de 15:30 a 17:30h.
c) Desembre.: dijous 12 i 19 de 10 a 12h.
-Click 9: Xarxes socials
(3 hores) nivell mig
Coneix les xarxes socials més populars, com funcionen, com
obrir-ne un compte, com buscar amics...
a) Octubre: dijous 24 i 31 d’octubre, de 12 a 13:30h.
b) Novembre: dijous 7 i 14, de 17:30 a 19h.
c) Desembre: dijous 12 i 19 de 12 a 13:30h.
13:30h.
-Click 10: Internet per estalviar en temps de crisi
(2 hores) nivell mig
Internet permet estalviar més diners del que t’imagines:
comprar més barat, comparar preus, serveis gratuïts...
Novembre: dijous 21, de 15:30 a 17:30h.
-Click 11: Instagram: retoc i compartició de fotografies amb
smartphones Android
(4 hores) nivell avançat
Instagram és una aplicació mòbil gratuïta de compartició
d’imatges. L'aplicació permet als usuaris fer fotografies,
retocar-les i finalment, compartir-les, ja sigui a la pròpia
plataforma o a diverses xarxes socials. Aquí aprendràs el seu
funcionament.
Important: cal tenir un smartphone amb sistema operatiu
Android, amb l’aplicació Instragram instal
lada i tenir tarifa
instal·lada
d’Internet.
Novembre: dijous 21 i 28, de 17:30 a 19:30h.
-Click 12: Tutories grupals. nivell mig
Apunta’t a les tutories grupals per resoldre tots els teus
dubtes relacionats amb les noves tecnologies. Els teus dubtes
poden ajudar a resoldre els d’altres.
a) Novembre: dijous 28, de 10 a 13:30h.
b) Desembre: dijous 5, de 10 a 13:30h.
-Click 13: Descarrega les fotos de la teva càmera a
l’ordinador
(2 hores) nivell mig
Aprèn a descarregar les fotos per tal de crear galeries
fotogràfiques a la xarxa, compartir els teus àlbums, etc...
Novembre: dijous 28, de 15:30 a 17:30h.

