
Formació digital (setembre-desembre 2016)

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 20 de setembre de 2016

Organitza: Col·labora:

CURSOS

PÍNDOLES

AULA OBERTA



*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 hores - 20 €*

Inicia’t en el mòbil 
Del 26 de setembre al 5 d’octubre o del 21 al 30 de 
novembre de 2016
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
Aprèn com funciona el teu mòbil Android i 
descobreix-ne les possibilitats.

Inicia’t en l’edició d’imatges (Gimp i 
Movie Maker) 
Del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Aprèn els principis bàsics del tractament i retoc 
d’imatges i vídeos. 

Inicia’t en la informàtica
Del 17 al 26 d’octubre de 2016
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h o de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques de l’ordinador i del 
seu sistema operatiu. 

Navega i comparteix informació amb 
seguretat 
Del 7 al 16 de novembre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h o de 18.15 h a 20.15 h
Inicia’t en les funcions bàsiques d’internet i en l’ús del 
correu electrònic. 

Inicia’t en les xarxes socials
Del 21 al 30 de novembre de 2016 
Dilluns i dimecres, de 18.15 h a 20.15 h
Descobreix les xarxes socials: Facebook, Twitter, 
Instagram...

PÍNDOLES - gratuït

Llegeix en digital amb eBiblio 
Catalunya 
Dijous 29 de setembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn com funciona el préstec de llibres electrònics a 
les biblioteques municipals i com llegir-los des dels 
teus dispositius.

Acosta’t al català amb un clic 
Dimarts 18 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Resol els teus dubtes en l’ús escrit del català a través 
de les eines de consulta disponibles a la xarxa.

PÍNDOLES 90 minuts - 3,75 €*

Storify: ús crític de les xarxes socials 
Dijous 6 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Descobreix com seleccionar la informació que es 
publica a les xarxes socials i fer-ne un ús crític per 
explicar tendències, moviments, fets històrics...

OneNote i EverNote: organitza les 
teves notes 
Dijous 13 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Guarda les teves notes (de veu, escrites, vídeos,...) 
al núvol. Podràs consultar-les en diversos dispositius 
i compartir-les amb altres persones.

Apps de música per a mòbils i 
tauletes 
Dijous 20 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Gaudeix de la millor música amb aplicacions com 
Spotify, Shazam, les emissores de ràdio preferides... 

Periscope: vídeos en temps real 
Dijous 27 d’octubre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Descobreix com retransmetre vídeos en directe del 
que està passant.

Pinterest: la teva col· lecció de 
fotografies i vídeos 
Dijous 1 de desembre de 2016, de 18.30 h a 20 h 
Descobreix aquesta xarxa social on podràs trobar, 
filtrar, organitzar i compartir imatges i vídeos segons 
els teus interessos. 

PÍNDOLES 3 hores - 7,5 €*

Sigues el teu propi informàtic 
Dijous 3 i 10 de novembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a optimitzar el funcionament de l’ordinador i a 
fer-ne el manteniment bàsic. 

Inicia’t en el processador de textos
Dijous 17 i 24 de novembre de 2016, de 18.30 h a 20 h
Aprèn a crear els teus primers documents de text i a 
donar-los format. 

AULA OBERTA
assessorament gratuït
Del 29 de setembre a l’1 de desembre de 2016
Dijous, de 16.30 h a 18.30 h
Practica els temes d'informàtica que més t'interessin 
amb l'ajuda d’un professor i al teu ritme. 


