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T’interessa la informàtica i la tecnologia? 

Quan tornem a obrir les portes, t'oferirem una nova programació de cursos i tot el nostre suport

en l’àmbit digital; acceptem suggeriments. 

Mentrestant, et proposem aprofitar els següents recursos en línia gratuïts per actualitzar-te i

formar-te en competències digitals.
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Programes i podcasts 

Sexe digital (5/05/2020)
Hackeig a la democracia (28/04/2020)
E-Sports: comença la partida (12/04/2020) 
Addictes al mòbil (5/04/2020) 
La tele soc jo (15/03/2020)

No pot ser!
Programa de TV3 presentat per Jordi Basté que investiga el nou
món que arriba, un canvi impulsat per la innovació, les noves
tecnologies, la globalització i la necessitat de construir-nos una
civilització més sostenible. 
Alguns programes recents:

Mixx.io
Publicació diària sobre tecnologia i negocis creada per Álex
Barredo, redactor de tecnologia de La Vanguardia. 
Rep un butlletí (newsletter) al teu correu electrònic amb el resum
de l’actualitat tecnològica.
També pots escoltar els seus podcasts on es comenten els temes
rellevants del dia i hi afegeixen més context i opinió.

5.0
Programa tecnològic de Radio 5 (TVE), presentat per Manu
Martínez.
Ens parla de com la tecnologia ha canviat les nostres vides: mòbils,
rellotges intel·ligents, aplicacions, cultura digital, oci electrònic, etc.
 

TWiT.tv
Emissora d’Estats Units dirigida per Leo Laporte que ofereix
podcasts sobre tecnologia.
Diversos programes amb entrevistes i taules rodones que analitzen
l’actualitat tecnològica amb sentit de l’humor. 
This News in Tech, Tech News Weekly, This Week in Google, etc.
es poden seguir en directe (7 hores menys respecte l’hora
catalana) o en diferit a través de podcasts, YouTube* o Spotify.

*Són en anglès, però recordeu que a YouTube
podeu activar els subtítols o escollir la
traducció automàtica en un altre idioma: 

https://mixx.io/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/50/
https://www.ccma.cat/tv3/no-pot-ser
https://youtu.be/eknvmQ7hD0Q
https://youtu.be/QIVflWDGyc8
https://youtu.be/3rYXQ_Pc-mA
https://youtu.be/sIrxFuVg9N4
https://youtu.be/l-8kJ6fXzt0
https://www.ccma.cat/tv3/no-pot-ser
https://twit.tv/
https://mixx.io/
https://mixx.io/podcasts/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/50/
https://twit.tv/


Donar-se d’alta.
Fer la inscripció.
Abans de l’inici del curs, cal instal·lar el programa gratuït
Microsoft Teams a l’ordinador.
Uns minuts abans del curs, cal clicar l’enllaç que ens hauran
enviat per correu electrònic i posar-hi el nostre nom. 

Cibernàrium (Barcelona Activa)
L’Aula Virtual ofereix formació tecnològica gratuïta en streaming. 
Són classes temàtiques de curta durada sobre edició d’imatge,
màrqueting digital, posicionament, programació, disseny web, etc. 
Podem seguir fàcilment les explicacions en directe, tenim l’opció de
fer preguntes a través del xat i rebem els apunts de la sessió al
nostre correu electrònic.
Passos:

Important: quan veiem el formador, cal desactivar els botons
“càmera” i “micròfon”, però hem d’obrir el botó “xat”.  

Existeixen molts cursos i xerrades en línia per formar-se en l’ús de les eines informàtiques. 

Et poden ajudar a adquirir les habilitats i les competències digitals necessàries per al teu

desenvolupament personal i professional. 

 

Recorda que no tots els cursos són iguals: seminaris en línia (webinars), MOOC, NOCC, etc.  

Aquest article t’explica les diverses modalitats.  

 

En molts casos, els continguts són una versió condensada de cursos presencials de llarga durada.

Haurem d’esperar al desconfinament per poder-hi participar...

19 de maig, de 18.30 a 20 h: Escull el millor tema per al teu
projecte
16 de juny, de 18.30 a 20 h: WordPress és segur i, si et diuen
el contrari, menteixen

WP Granollers Meetup
La comunitat WordPress que es troba mensualment a la Biblioteca
Roca Umbert està fent les sessions (meetups) en línia.
S’adrecen a usuaris, bloguers, dissenyadors, desenvolupadors,
emprenedors i, en definitiva, tot aquell que utilitzi i li interessi
WordPress. Un espai on poden compartir experiències aquelles
persones que s'inicien o que volen millorar els seus projectes.
Us convidem a veure la sessió d’abril sobre els plugins
imprescindibles de WordPress, i a participar a les properes
sessions (amb inscripció prèvia): 

Cursos i xerrades en línia

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
https://www.biblogtecarios.es/felicampal/mooc-nooc-spoc-recursos-para-aprender-por-aprender/
https://wpgranollers.com/
https://wpgranollers.com/
https://youtu.be/C0IU55ZTl58
https://youtu.be/C0IU55ZTl58
https://youtu.be/C0IU55ZTl58
https://wpgranollers.com/


Google Actívate
Plataforma gratuïta d'educació en línia de Google. 
Ofereix cursos i webinars sobre màrqueting digital,
desenvolupament professional, dades i tecnologia. Podem aprendre
al nostre ritme i obtenir un certificat (en alguns casos, previ
pagament a proveïdors externs). 

TED Talks
Conferències curtes a càrrec d’experts de tot el món. 
La majoria són en anglès, però permeten activar subtítols en
diversos idiomes, inclosos el català i el castellà.
 
Exemple: Us imagineu un cotxe autònom que pugui detectar
persones o objectes abans de girar la cantonada?  
Doncs mireu “A camera that can see around corners”, a càrrec de
l'enginyer David Lindell (novembre 2019)

Formados
Plataforma de formació tecnològica per a ciutadans i empreses
creada pel Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha
(BILIB). L’oferta és molt variada. Els cursos són gratuïts i per a tots
els nivells: bàsic, mitjà, avançat o expert.

Mooc
Cercador de cursos MOOC oferts per universitats d’arreu del món.

Andalucía es digital
Cursos gratuïts de la Junta de Andalucía per augmentar el nostre
nivell de competències digitals. Tenen una durada d’entre 10 i 30
hores i s’organitzen en tres nivells: bàsic, mitjà i avançat.

Porta 22 (Barcelona Treball)
Cursos en línia de l'Ajuntament de Barcelona de 2-3 hores adreçats
a la recerca eficient de feina i a la millora d’aptituds i hàbits
professionals (llenguatge no verbal, empatia, assertivitat, gestió del
temps...).

https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.ted.com/
https://formados.bilib.es/
https://mooc.es/
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks?language=ca&sort=newest
https://www.ted.com/talks?language=es
https://www.ted.com/talks/david_lindell_a_camera_that_can_see_around_corners?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://formados.bilib.es/
https://mooc.es/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina50490/activitats-online.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina50490/activitats-online.do


Cicle de debats ‘Sit & #TICTalks’ 
Cicle de debats amb experts que parlen sobre els reptes que

planteja la situació actual i les solucions tecnològiques que ens

permeten continuar la vida diària.

Organitzat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració

Pública.

Moderats per la periodista Karma Peiró, especialitzada en Internet i

tecnologies de la informació i la comunicació.

Del 27 d’abril al 18 de maig, cada dilluns a les 13 h. 

En directe per la plataforma Zoom (es poden fer preguntes a través

d’un xat). També es podran recuperar posteriorment.

Vídeos a YouTube

Curs bàsic de fotografia teoricopràctic, a càrrec d’Oriol Vila
Entendre els mecanismes automàtics de la nostra càmera per gaudir fent
fotos, a càrrec de Roberto Alcaraz

Classe oberta d’Adobe Camera RAW, a càrrec d’Uri Soler

Fotografia buena o mala?, a càrrec d’Oscar Colorado

La cámera réflex. Que punto de enfoque elijo?, a càrrec de Ruben Gabelli

La càmera rèflex. L’exposició, la clau de la fotografia, a càrrec de Jordi
Ribot

Casanova Foto 

 

Grisart Escola Internacional de Fotografia

 

Oscar en Fotos

 

Ruben Gabelli

 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

 
 
 
 
 
 
 

A YouTube hi ha molts vídeos sobre tecnologies. 

Hi trobareu tutorials, consells, comparatives... sobre com utilitzar programes i dispositius. 

 

Us posem com a exemple aquests canals de fotografia digital:

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200422_TIC_TALKS_PRE
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200422_TIC_TALKS_PRE
https://codeweek.eu/
https://www.karmapeiro.com/
https://youtu.be/C3NcRlj_1fk
https://youtu.be/MUd3s96ZJF4
https://youtu.be/DQ3Sa4sYTFE
https://youtu.be/wEM02lQLe4I
https://youtu.be/PEAAL0eMfQk
https://youtu.be/PEAAL0eMfQk
https://youtu.be/knNxujCJxd8
https://youtu.be/knNxujCJxd8


Diccionaris de tecnologia

TERMCAT 
El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana.
Garanteix la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els
sectors del coneixement i d’activitat. 
 
Així doncs, disposeu de diccionaris especialitzats en tecnologia i la
informació, on consultar el significat de les paraules i la traducció a
diversos idiomes. 
Ciberseguretat               Dispositius mòbils      Productes informàtics
Robòtica industrial         Telecomunicacions     Videojocs
Visualització de dades    Xarxes socials                
 
Per a la vostra comoditat, feu les consultes directament al
Cercaterm, que buscarà la paraula a tots els diccionaris del
TERMCAT.
 
La Biblioteca en línia del TERMCAT ofereix altres recursos
terminològics, com aquest:
Sabeu com es diuen en català els gestos tàctils que fem sobre els
dispositius mòbils?

Biblioteques de Granollers

Esdeveniments

Les hackatons 
De “hacker” i “marató”, són trobades de programadors/es amb
l’objectiu de desenvolupar programes i apps de forma col·laborativa.
 
Exemple:
Amb motiu de la Covid-19, s'han organitzat hackatons per trobar
solucions a les necessitats socials relacionades amb el confinament
(Hackovid a l'abril) i una altra sobre com afrontar la nova normalitat
(Hackaton Covid-19 a principis de maig).
Podeu entrar-hi per mirar els projectes presentats i les apps
guanyadores!

https://www.granollers.cat/cultura/biblioteques-granollers
http://www.diba.cat/biblioteques/
http://www.granollers.cat/
http://issuu.com/bibliotequesdegranollers
http://wp.granollers.cat/lablletresimatges/
https://twitter.com/bibliotequesgr
https://www.youtube.com/channel/UC8XcDJ5LKkYORXkAZlM4wkg
http://instagram.com/biblioteques_granollers/
https://www.termcat.cat/ca
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/239
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/171
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/123
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/237
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/235
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/9
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/254
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/156
https://www.termcat.cat/ca/cercaterm
https://www.termcat.cat/docs/PDF/GestosTactils/GestosTactils.html
https://www.termcat.cat/ca
https://hackovid.cat/?locale=ca
https://www.hackathoncovid19.com/ca/

