
ADRECES I HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
Espí i Grau, 2

93 879 30 91

bcp@ajuntament.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@ajuntament.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

SEGUEIX-NOS A:

www.facebook.com/bibliotequesdegranollers

@bibliotequesgr

Biblioteques de Granollers

www.issuu.com/bibliotequesdegranollers

Biblioteques de Granollers

wp.granollers.cat/lablletresimatges

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

OCTUBRE
DESEMBRE 2018

FORMACIÓ
DIGITAL REDUÏM LA

BRETXA DIGITAL

INSCRIPCIONS
Inscripcions a partir dels dimarts 18 de setembre de 2018, a les 15 
h, a la biblioteca i a www.granollers.cat/formaciodigital.
Places limitades

MÉS INFORMACIÓ A: 
www.granollers.cat/formaciodigital
BIBLIOTECA ROCA UMBERT. C. de Prat de la Riba, 77. Tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat

Formació gratuïta per a persones a l’atur o perceptores de pensions no 
contributives, amb places limitades (caldrà presentar abans de l’inici del 
curs un certificat original a una còpia compulsada que acrediti el dret a 
exempció)



PÍNDOLES 
TEMÀTIQUES
Manteniment bàsic de 
l’ordinador portàtil

Coneix les eines bàsiques per mantenir 
el teu ordinador portàtil al dia: antivirus, 
Firewall, compactador o reorganitzador de 
fitxers, còpia de seguretat i neteja del disc.  
DURADA: 3 hores
SESSIONS: dijous 4 i 11 d’octubre de 2018 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: 7,5 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: cal portar l’ordinador 
portàtil carregat i/o amb el carregador.

Funcionament bàsic de 
Windows 10 amb portàtils

Descobreix les possibilitats del Windows 
10. Repassaràs les funcions bàsiques de 
l’escriptori, els menús i les opcions de 
connexió a Internet i veuràs les opcions 
de seguretat, la connexió entre el telèfon 
i el PC (launched APP), l’assistent de 
concentració, l’ús compartit en proximitat 
(Bluetooth), l’aplicació per continuar al PC, 
Microsoft Edge, les novetats de l’Office, 
Windows Ink, Cortana i les eines de fotos i 
vídeos disponibles.
DURADA: 3 hores
SESSIONS: dijous 18 i 25 d’octubre de 2018 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: 7,5 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: cal portar l’ordinador 
portàtil amb el Windows 10 i l’Office 2016 
instal·lats, i el telèfon mòbil. 

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

Coneix els tipus de memòria i quina capa-
citat té el teu telèfon mòbil. Aprèn les eines 
per netejar la memòria cau, canviar apps 
entre memòries i eliminar aquelles apps 
que no es facin servir. T’ensenyem com 
eliminar els arxius descarregats, fer còpies 
de seguretat i guardar els arxius pesats en 
altres memòries externes o en el núvol. I 
coneix apps per netejar el telèfon. 
DURADA: 3 hores
SESSIONS: dijous 8 i 15 de novembre de 
2018 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: 7,5 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: cal portar el telèfon mò-
bil Android carregat i el cable USB.

Google Fotos 

Coneix els avantatges de fer servir Google 
Fotos per tenir les teves fotos digitals or-
ganitzades i fàcilment localitzables. Veuràs 
la galeria d’imatges i les seves opcions, el 
cercador i la còpia de seguretat. 
DURADA: 90 minuts
SESSIÓ: dijous 22 de novembre de 2018 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: 3,75 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: Es recomana portar el 
dispositiu mòbil Android carregat (mòbil o 
tauleta) i el cable USB.

Què és l’empremta digital? 

Aprèn què és l’empremta digital i com es 
construeix la identitat digital. T’explicarem 
com pot afectar als nostres perfils -personal 
i professional- i quin paper hi juguen les 
xarxes socials. 
DURADA: 90 minuts
SESSIÓ: dijous 29 de novembre de 2018 
HORA: de 18.30 h a 20 h
PREU: 3,75 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: formació adreçada a per-
sones usuàries d’Internet i xarxes socials.

CURSOS 
Inicia’t en els dispositius 
mòbils

Comença a utilitzar el teu dispositiu mòbil 
(telèfon mòbil i/o tauleta). Aprèn la configu-
ració bàsica, les icones de la pantalla, com 
trucar i rebre trucades, desar els números 
de contacte, escriure missatges, realitzar 
fotos i vídeos, connectar-se a Internet, con-
figurar el compte de Google (Android) i com 
descarregar les primeres aplicacions. 
DURADA: 8 hores
SESSIONS: dilluns i dimecres 1, 3, 8 i 10 
d’octubre de 2018  
HORA: de 18 h a 20 h
PREU: 20 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: cal portar el dispositiu 
mòbil carregat a la formació (mòbil o tau-
leta Android).

Les teves imatges a les xarxes 
socials: Instagram, Pinterest...

Descobreix les aplicacions gratuïtes més 
utilitzades per editar i compatir fotografies i 
vídeos. T’iniciaràs en l’ús de les aplicacions i 
xarxes socials Instagram, Pinterest, YouTu-
be i Flickr. Faràs fotografies amb el mòbil i 
les editaràs i compartiràs amb la teva xarxa 
d’amistats.
DURADA: 8 hores
SESSIONS: dilluns i dimecres 15, 17, 22 i 24 
d’octubre de 2018  
HORA: de 18 h a 20 h
PREU: 20 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: cal portar el disposi-
tiu mòbil carregat a la formació (mòbil o 
tauleta).

Descobreix les eines de 
Google: Gmail, Drive, Maps... 

Google és una companyia que ens ofe-
reix serveis molt diversos com el correu 
electrònic, un espai per emmagatzemar 
informació al núvol o bé la possibilitat de 
crear el teu itinerari en un mapa, entre 
d’altres. En aquest taller coneixeràs les 
principals utilitats que ofereix per al teu dia 
a dia i practicaràs amb alguns d’ells, com 
Google Drive, Google Maps, Gmail, Calendar 
i el traductor.  
DURADA: 8 hores
SESSIONS: dilluns i dimecres 5, 7, 12 i 14 
de novembre de 2018
HORA: de 18 h a 20 h
PREU: 20 €
LLOC: BIBLIOTECA ROCA UMBERT
REQUERIMENTS: adreçat a persones 
usuàries amb coneixements bàsics de 
navegació per Internet. Es recomana venir 
amb el compte de Google ja creat. Cal por-
tar el telèfon mòbil Android propi. 

AULA DIGITAL OBERTA
Servei gratuït de suport a l’autoaprenentatge de competències digitals.
Un espai on podràs resoldre, amb l’acompanyament d’un formador, els teus dubtes digi-
tals i on podràs practicar progressivament els temes informàtics que més t’interessin.

SESSIONS: dijous del 4 d’octubre al 20 de desembre de 2018 (1 de novembre i 6 de 
desembre tancat) 
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 dispositius mòbils per adquirir coneixement progressivament.
• Capacitat de l’aula: màxim 11 participants.
• Tindran preferència els qui hagin fet cursos o píndoles el darrer any.
• Es procurarà treballar amb els grups dins l’aula per temes, tot i que cadascú podrà 
seguir el seu ritme. 
• Es podrà treballar amb els ordinadors de l’aula o bé amb dispositius propis (portàtil, 
tauleta o mòbil).
• No s’atendran consultes de servei tècnic.
• Cal respectar el maquinari. 
• Cal autorització prèvia del dinamitzador per instal·lar programari o canviar la configu-
ració dels equips.


