
Formació digital (febrer-maig 2017)

reduïm la bretxa digital

BIBLIOTECA

ROCA UMBERT

Inscripcions i més informació a:
Biblioteca Roca Umbert

Carrer Enric Prat de la Riba, 77
Tel. 93 860 44 50

www.granollers.cat/formaciodigital

PREINSCRIPCIÓ:
a partir del 17 de gener de 2017

Organitza:        Col·labora:

CURSOS
PÍNDOLES

ACTIC
AULA DIGITAL OBERTA

TALLERS <16 anys



*formació gratuïta per a persones a l’atur, 
amb places limitades
Abans de l’inici del curs cal presentar el certificat que 
acrediti que es troba a l’atur, expedit per les oficines 
de treball de la Generalitat de Catalunya.

CURSOS 8 h - 20 €*
Inicia’t en el teu mòbil 
Del 6 al 15 de febrer de 2017
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Agafa confiança en el teu mòbil Android (contactes, 
agenda, connexió a internet, GPS, càmera de fotos, 
apps, etc.) i aprèn a fer-ne el manteniment bàsic. 

Inicia’t en la teva tauleta 
Del 6 al 15 de febrer de 2017 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Agafa confiança en la teva tauleta Android (navegar 
per internet, veure vídeos, utilitzar la càmera i les 
aplicacions, llegir llibres electrònics, etc.).

Inicia’t en la informàtica 
Del 20 de febrer a l’1 de març de 2017 o del 19 d’abril 
al 3 de maig de 2017 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques de l’ordinador i del 
sistema operatiu. Aprèn a crear i guardar informació 
a l’ordinador i comença a navegar per internet.

Inicia’t en l’ús internet 
Del 6 al 15 de març de 2017 o del 8 al 17 de maig de 2017
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet i en l’ús del 
correu electrònic. Aprèn a cercar, emmagatzemar i 
intercanviar informació amb seguretat. Inicia’t en la 
descàrrega d’arxius, programes i aplicacions. 

Inicia’t en l’ofimàtica 
Del 20 al 29 de març de 2017
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Descobreix les possibilitats dels programes d’ofimàtica. 
Aprèn a crear documents de text, fulls de càlcul i 
presentacions de diapositives senzilles.

Inicia’t en les xarxes socials 
Del 20 al 29 de març de 2017
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Descobreix les xarxes socials: Facebook, Twitter, 
Instagram, etc. Aprèn a configurar-te els comptes i 
com funcionen per a comunicar-se amb altres 
persones.

AULA DIGITAL OBERTA  
assessorament gratuït
Del 2 de febrer al 6 d’abril de 2017  
Del 20 d’abril al 25 de maig de 2017  
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h 
Practica progressivament els temes informàtics que 
més t’interessin amb l’acompanyament d’una 
formadora i resol els teus dubtes digitals.

PÍNDOLES 90 min / 3 h*
Llegeix en digital amb eBiblio 
Catalunya - gratuïta
Dijous 9 de febrer de 2017, de 18.30 h a 20 h
Descobreix el portal eBiblio Catalunya, un servei gratuït 
de préstec de llibres electrònics (consulta els lectors 
compatibles). 

Crea un blog amb Wordpress - 7,5 € 
Dijous 16 i 23 de febrer de 2017, de 18.30 h a 20 h
Vols tenir el teu propi blog? T’ensenyem com fer-ho 
de manera ràpida, fàcil i gratuïtament amb la plataforma 
Wordpress.com. 

Twitter bàsic - 3,75 € 
Dijous 2 de març de 2017, de 18.30 h a 20 h
Inicia’t en la xarxa social Twitter. Començaràs a fer 
piulades, repiulades, posar etiquetes (hashtags), etc. 

Inicia’t en l’edició de vídeos - 7,5 €
Dijous 9 i 16 de març de 2017, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a editar vídeos amb Movie Maker i altres 
programes gratuïts, afegint música i text, i 
comparteix-los en línia.

Documents al núvol - 7,5 €
Dijous 23 i 30 de març de 2017, de 18.30 h a 20 h
Gestiona els teus documents al núvol amb Google 
Drive, Dropbox o SkyDrive. Podràs crear, 
emmagatzemar i consultar els arxius des de qualsevol 
dispositiu i compartir-los amb altres persones. 

ACTIC mitjà 25 h - gratuït
Del 8 de febrer al 10 de març de 2017
Dimecres i divendres, de 10  h a 12.30 h
Curs específic per a persones a l’atur que volen 
preparar-se per realitzar la prova d’acreditació en TIC 
de la Generalitat de Catalunya (nivell 2).

TALLERS 8-12 anys - gratuït
Apps de mapes conceptuals 
Divendres 3 de febrer de 2017, de 17.30 h a 19 h
Descobreix apps com Popplet o Bubbl.us que et 
permetran organitzar els coneixements de forma 
gràfica, i crear mapes mentals i conceptuals, tu sol o 
de manera col·laborativa. 

Explorem l’art: visites virtuals, eines
Google i altres recursos 
Divendres 3 de març de 2017, de 17.30 h a 19 h
Explorem les col·leccions d’art de tot el món amb les 
visites virtuals a museus, eines i projectes de Google 
i altres recursos en línia.

Apps divertides per aprendre idiomes 
Divendres 7 d’abril de 2017, de 17.30 h a 19 h
Descobrim recursos en línia per aprendre idiomes de 
forma divertida. Cal portar un mòbil o tauleta Android 
amb capacitat per instal·lar-hi apps.


