
FORMACIÓ
DIGITAL

ADRECES I HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2

93 879 30 91

bcp@granollers.cat

MATÍ: de dimarts a divendres, de 9.30 h a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
DISSABTES: de 9.30 h a 14 h

BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Prat de la Riba, 77

93 860 44 50

bru@granollers.cat

MATÍ: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
TARDA: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h
DISSABTES: de 15.30 h a 20 h

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

SETEMBRE
DESEMBRE 2019

INSCRIPCIONS
A partir del dimarts 17 de setembre de 2019, a les 15 h,
a la biblioteca i a www.granollers.cat/formaciodigital.
Places limitades.

Es demana compromís d’assistència a totes les sessions. La no assistència 
a més de 4 hores lectives implica la pèrdua de plaça a totes les formacions 
preinscrites.

REDUÏM LA
BRETXA DIGITAL

SEGUEIX-NOS A:

www.facebook.com/bibliotequesdegranollers

@bibliotequesgr

Biblioteques de Granollers

www.issuu.com/bibliotequesdegranollers

Biblioteques de Granollers

wp.granollers.cat/lablletresimatges

AULA DIGITAL OBERTA 
Servei de suport a l’autoaprenentatge de competències digitals.
Un espai on podreu resoldre els dubtes digitals amb l’acompanyament d’un 
formador i practicar progressivament els temes informàtics que més us inte-
ressin.

SESSIONS: els dijous, del 26 de setembre al 19 de desembre de 2019
HORA: de 17 h a 18.30 h
PREU: gratuït

CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI:
• El servei s’adreça a qualsevol ciutadà major de 16 anys amb necessitat 
d’aprendre i practicar amb l’ordinador o els dispositius mòbils per adquirir 
coneixement progressivament.
• Cal fer-ne la reserva prèvia a la biblioteca a partir d’una setmana abans de 
cada sessió. 
• Capacitat de l’aula: màxim, 11 participants
• Tindran preferència els qui hagin fet algun curs, píndola o lab digital el darrer 
any.
• Es procurarà treballar per temes amb els grups dins l’aula, tot i que cadascú 
podrà seguir al seu ritme.
• Es podrà treballar amb els ordinadors de l’aula o bé amb els dispositius propis 
(portàtil, tauleta o mòbil). Cal respectar el maquinari.
• Cal l’autorització prèvia del dinamitzador per instal·lar programari o canviar la 
configuració dels equips. 
• No s’atendran consultes de servei tècnic.



CURSOS I 
PÍNDOLES
Sessions formatives per adquirir co-
neixements i habilitats bàsiques en l’ús 
de l’ordinador i els dispositius mòbils. 
Nivell iniciació.

M’he quedat sense espai al 
mòbil, què faig? 

Coneix els tipus de memòria i quina 
capacitat té el teu telèfon mòbil. Aprèn 
quines són les eines per netejar la me-
mòria cau, a canviar aplicacions (apps) 
entre memòries i a eliminar les apps 
que no fas servir. T’ensenyem a eliminar 
els arxius descarregats, a fer còpies de 
seguretat i a guardar els arxius pesats 
en altres memòries externes o al núvol. I 
coneixeràs apps per netejar el telèfon.
DURADA: 3 hores 
SESSIONS: els dijous 26 de setembre, 3 
d’octubre, 12 i 19 de desembre 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
amb coneixements bàsics en l’ús del 
telèfon mòbil. Cal que porteu el telèfon 
mòbil intel·ligent (smartphone) carre-
gat.

Infografies. Comunica més 
amb menys

La infografia és la combinació de gràfics, 
dades i imatges sintètiques, explicatives 
i fàcils d’entendre, que té la finalitat de 
comunicar de manera visual. En aquest 
taller es presentaran diferents eines i 
recursos gratuïts per fer infografies i 
fer-ne de pròpies amb els programes 
Piktochart i Canva, utilitzant tant el 
mòbil com l’ordinador. 
DURADA: 3 hores 
SESSIONS: els dijous 10 i 17 d’octubre
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: gratuït 
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
que tenen coneixements a nivell d’usuari 
d’ordinador, telèfon Intel·ligent o tauleta; 
nivell iniciació. Cal que porteu el telèfon 
mòbil intel·ligent (smartphone) carregat 
amb possibilitat d’instal·lar-hi les dues 
apps.

On puc guardar les meves fotos 
del mòbil?

Aprèn a passar les teves fotografies a 
l’ordinador, a una memòria USB i també 
a Google Fotos. Coneix els avantatges 
de fer servir eines en línia per organitzar 
les fotos i que siguin fàcilment localit-
zables. Veuràs les opcions de la galeria 
d’imatges, el cercador i la còpia de 
seguretat. 
DURADA: 3 hores
SESSIONS: els dijous 24 i 31 d’octubre
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
amb coneixements bàsics en l’ús de 
l’ordinador i d’Internet. Cal que porteu 
una memòria USB i el vostre dispositiu 
mòbil Android (smartphone) i, opcional-
ment, l’ordinador portàtil.

Endreça’t els arxius i carpetes. 
De l’ordinador al núvol 

Què és el núvol? Parlem dels seus avan-
tatges i de les mesures de seguretat. 
Fes pràctiques passant arxius i carpetes 
de l’ordinador a un espai d’Internet que 
podràs consultar des de qualsevol lloc i 
dispositiu connectat a la xarxa. Compar-
teix arxius pesats amb altres persones. 
DURADA: 8 hores 
SESSIONS: els dilluns i dimecres 28, 30 
d’octubre i 4, 6 de novembre
HORA: de 18 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
amb coneixements bàsics en l’ús de 
l’ordinador. Cal que porteu una me-
mòria USB i, opcionalment, l’ordinador 
portàtil. 

Manteniment bàsic de 
l’ordinador portàtil

Coneix les eines bàsiques per mante-
nir l’ordinador portàtil al dia: antivirus, 
Firewall, compactador o reorganitzador 
de fitxers, còpia de seguretat i neteja del 
disc. 
DURADA: 4 hores 
SESSIONS: els dijous 7 i 14 de novem-
bre
HORA: de 18.30 h a 20.30 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
amb coneixements bàsics en l’ús de 
l’ordinador i d’Internet. Cal que porteu 
el vostre ordinador portàtil. 

augmentada coneixent els 
espais de Roca Umbert 

Saps la diferència entre realitat 
augmentada (RA) i realitat virtual 
(RV)? Quines aplicacions té la reali-
tat augmentada en el nostre entorn? 
Aprofitarem els espais de la biblioteca 
i de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts 
per desenvolupar una experiència de 
realitat augmentada. 
DURADA: 8 hores
SESSIONS: els dilluns i dimecres 14, 
16, 21 i 23 d’octubre
HORA: de 18 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
amb coneixements bàsics en l’ús del 
telèfon mòbil. Cal que porteu el telèfon 
mòbil intel·ligent (smartphone) carre-
gat i amb espai per instal·lar-hi alguna 
app.

Mercat d’intercanvi d’apps

Tenim milers d’aplicacions (apps) al 
nostre abast. Et proposem passar una 
estona amb nosaltres mostrant les 
apps que fas servir i coneixent les noves 
que presentin la resta de participants. 
Mitjançant una dinàmica divertida de 
speed dating (cites ràpides per conèixer 
aplicacions) podràs descobrir altres 
apps útils per al teu dia a dia. En la 
segona part del taller, es donaran con-
sells de seguretat previs a descarregar 
una app. 
DURADA: 3 hores 
SESSIONS: els dijous 28 de novembre i 
5 de desembre
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a perso-
nes que tenen coneixements a nivell 
d’usuari de telèfon Intel·ligent o taule-
ta. Cal portar-se el dispositiu mòbil.

LABS  
DIGITALS
Sessions pràctiques d’aprenentatge 
de les eines digitals a partir de 
l’experiència per potenciar la creativi-
tat, la curiositat, la reflexió i l’esperit 
crític. 

Experimenta amb la càmera 
del teu mòbil i fes fotografies 
originals

Taller per a persones no professionals 
que tenen coneixements sobre com fer 
fotografies amb el mòbil i volen experi-
mentar amb la tècnica del Light Painting 
(pintar amb el llum) i l’opció manual. A 
més, coneixeràs l’aplicació Canva per 
crear el teu pòster fotogràfic en línia. 
DURADA: 8 hores 
SESSIONS: els dilluns i dimecres 30 de 
setembre, 2, 7 i 9 d’octubre
HORA: de 18 h a 20 h 
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: aquest curs no és 
de fotografia professional; s’adreça a 
persones amb coneixements bàsics en 
l’ús del telèfon mòbil i de fotografia. Cal 
que porteu el telèfon mòbil intel·ligent 
(smartphone) carregat i amb espai 
lliure a la memòria per descarregar-hi 
aplicacions específiques de fotografia. 

Inicia’t en la realitat 

ACTIC
Prepara’t per a la prova ACTIC 
Nivell 2 (certificat mitjà) 

Curs per repassar els continguts de les 
8 competències ACTIC del nivell mitjà: 
Cultura, participació i civisme digital 
- Tecnologia digital i ús de l’ordinador 
i del sistema operatiu - Navegació i 
comunicació en el món digital - Tracta-
ment de la informació escrita - Tracta-
ment de la informació gràfica, sonora i 
de la imatge en moviment - Tractament 
de la informació numèrica - Tractament 
de les dades - Presentació de contin-
guts
L’ACTIC (acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la 
comunicació) és un certificat emès 
per la Generalitat de Catalunya que 
dona a conèixer a qualsevol empresa 
o administració el nivell de capacitats 
de l’usuari/ària en l’ús de les TIC. Per 
obtenir-lo cal superar una prova tele-
màtica que s’avalua automàticament. 
DURADA: 25 hores 
SESSIONS: els dilluns i dimecres 11, 
13, 18, 20, 25, 27 de novembre i 2, 4, 9, 
11 de desembre
HORA: de 17.30 h a 20 h
PREU: gratuït
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: per accedir a aquest 
curs és necessari haver obtingut 
l’ACTIC de nivell bàsic o tenir-ne els 
coneixements; es farà un test de nivell 
previ per comprovar-ho. Aquest curs 
dotarà l’alumnat d’eines i estratègies 
per preparar-se per a la prova ACTIC, 
però és imprescindible una pràctica 
constant fora de l’aula per assolir-ne 
els continguts. Podeu portar el vostre 
ordinador portàtil. 


