2017

Apropa‘t
març/juny

Lloc d‘inscripció i
realització dels cursos:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
C. Baldiri Aleu, 6

Tic

Tic

Les píndoles
Tecnològiques
de Sant Boi

Horari de la biblioteca:
Dilluns de 15 a 21 h
De dimarts a divendres de 9 a 21 h
Dissabte d‘11 a 19 h

Preu: Cursos gratuïts
Condicions d‘accés dels nivells:
Nivell Inicial: Sense requeriment previs.
Nivell Mitjà: Per persones que fan un ús bàsic de
la informàtica, maneguen el ratolí/teclat, utilitzen
Internet i word de forma bàsica, acostumats a l'ús
habitual de la informàtica.
Nivell Mitjà/Avançat: Persones que han de
tenir un compte de correu electrònic!, preferiblement de gmail, acostumats a l'ús habitual de la
informàtica.
Condicions d‘accés generals:
Atès que el nombre de places és limitat es
respectarà l‘ordre d‘inscripció.
Màxim de 5 píndoles per persona.
La no presentació a un curs sense justificació
implica perdre la plaça a la resta de píndoles
reservades.
En cas de produir-se vacants s‘avisarà els inscrits
que figuren a la llista d‘espera perquè les ocupin.
L‘organització es reserva el dret d‘anul·lar qualsevol
curs que no ompli el mínim de places establert.

Més informació:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: 93 630 97 60
Àrea d‘Educació, Convivència i Solidaritat:
93 652 98 40 ext. 136

març/juny

2017

Apropa‘t

Internet col·laboratiu

P1 28 de març

Introducció a la Informàtica
I/Iniciació a Windows
P2 30 de març

Introducció a la Informàtica II/
Organitza el teu PC
P3 4 d‘abril

Smartphones Android
Personalitza el teu mòbil (Cal portar smartphone)
P4 6 d‘abril

Brain Training
Jocs per mantenir el cervell en forma!
P5 18 d‘abril

Wallapop
Compra i ven fàcilment per internet

NIVELL MITJÀ

P6 20 d‘abril

Protegim el nostre PC
Consells per evitar el programari maliciós
P7 25 d‘abril

Nou a Facebook?
Aprofita‘l al màxim. Creació del
compte i principals utilitats
P8 27 d‘abril

GMAIL 1
Crea el teu gmail i aprèn a enviar
i rebre cor reus
P9 2 de maig

Google
Més enllà del cercador
P10 4 de maig

Firefox, el navegador lliure
Aprèn a treure tot el profit a la
navegació per internet

Webs per compartir coses o serveis i
millorar el mon
P12 11 de maig

Fotos amb móbil
Aprèn a fer bones fotos i a descarregar-les
(Cal portar smartphone)

P13 16 de maig

Control parental
Com evitar ensurts amb els pc i els nostres nens
P14 18 de maig

Crea la teva fan page de Facebook
Creació de la fan page i usos. (per a
entitats, comerços, etc)
P15 23 de maig

Twitter per tothom
Creació del compte i usos
P16 25 de maig

Instagram
Creació del compte i usos
P17 30 de maig

GMAIL 2
Aprèn a treure tot el profit al teu correu
P18 1 de juny

Drive
Emmagatzematge i creació de
documents al núvol
P19 6 de juny

Comprar i tramitar per internet
amb seguretat
P20 8 de juny

Llibres Electrònics
Com fer-los servir i on aconseguir-los

NIVELL MITJÀ/AVANÇAT
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NIVELL MITJÀ

P11 9 de maig

