OFERTA FORMATIVA 2020

INTRODUCCIÓ
Els tallers estan dirigits a totes aquelles persones que, per motius formatius o
generacionals, no han tingut accés a les noves tecnologies i volen adquirir els coneixements
bàsics que els permetin adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-se amb facilitat
en la societat actual.
Estan principalment configurats i destinats a gent d’avançada edat,, a excepció d’alguns
tallers, com a mesura d’integració i desenvolupament per tal d’aconseguir una seguretat i
autosuficiència en l'ús de les noves tecnologies.
Depenent del curs, l’alumne podrà adquirir els coneixements bàsics en diferents dispositius
i conèixer el funcionament i la gestió de diferents aplicacions
-

Adquirir coneixements teòric/pràctics bàsics sobre el món de la tecnologia,
informàtica i aplicacions.
Aconseguir treure el màxim profit a nivell usuari de l’ordinador, tablet o telèfon mòbil,
depenent del cas.
Capacitar de l’alumne a dependre d’un mateix per a la gestió d’aplicacions mòbils.
Identificar, conèixer i prendre mesures davant les principals amenaces a la xarxa.
Realitzar operacions bàsiques amb el correu electrònic, treball amb imatges, textos,
etc.

Tant el temari com la configuració dels tallers han estat elaborats per a que tenir
coneixements previs no sigui una premisa imprescindible, fent els mateixos aptes per a
tothom i de gran interès tant d’aprenentatge com a nivell lúdic.

A continuació es detallen els cursos i tallers disponibles:
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TALLER DE CORREU ELECTRÒNIC GMAIL
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les funcionalitats del correu electrònic
mitjançant l’eina gratuïta GMAIL

REQUERIMENTS

Ordinador portàtil, tauleta o dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció i usos del correu electrònic
Crear compte correu electrònic
Configuració inicial, contactes i organització de bústies
Redacció d’un correu, format i arxius
Enviament, reenviament i respostes

8 Hores

TALLER D’INTRODUCCIÓ A INTERNET
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les principals eines de cerca i navegació
a internet

REQUERIMENTS

Ordinador, tauleta o dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció i usos d’internet
Navegadors i cercadors
Cerca a internet mitjançant GOOGLE
Seguretat a internet identificar riscos d’un ús inadequat i evitar estafes
Multimèdia i eines gratuïtes.

8 Hores

TALLERS DE XARXES SOCIALS: FACEBOOK, INSTAGRAM I TWITTER
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les funcionalitats de les principals
xarxes socials

REQUERIMENTS

Ordinador, tauleta o dispositiu mòbil (imprescindible instagram)

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció i usos de les xarxes socials
Crear un compte, configuració inicial i contactes
Privacitat i seguretat
Informació a les xarxes, interactuació i seguiment de les publicacions

6 Hores
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TALLERS DE COMPRES PER INTERNET
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les principals plataformes de compra
per internet aixì com les mesures de seguretat a prendre

REQUERIMENTS

Ordinador,, tauleta o dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció a la compra per internet
Plataformes i aplicacions específiques per a les transaccions
Privacitat i seguretat
Identificació de possibles estafes i plataformes fraudulentes.

6 Hores

TALLER DE YOUTUBE
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les funcionalitats de la plataforma de
vídeos YOUTUBE

REQUERIMENTS

Ordinador, tauleta o dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció a la plataforma youtube
Youtube com a font d’informació i entreteniment
Privacitat i seguretat a youtube
Principals funcions (cerca, subscripció i configuració)

6 Hores

TALLER DE WHATSAPP
ADREÇAT

Tothom que vulgui iniciar-se i conèixer les funcionalitats de la plataforma de
missatgeria WHATSAPP

REQUERIMENTS

Dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció a la plataforma Whatsapp
Whatsapp com a plataforma de missatgeria ràpida
Configuració dels missatges, de la privacitat i seguretat
Principals funcions
Arxius, ubicacións, documents i contactes

6 Hores
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TALLER D’APLICACIONS I CONFIGURACIONS EN TELÈFONS MÒBILS
ADREÇAT

Tothom que vulgui conèixer les funcionalitats i configuracions del telèfon
mòbil

REQUERIMENTS

Dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Configuració del telèfon mòbil
Aplicacions, descarrega i ús
Conectivitat (Wifi, Bluetooth)
Principals funcions de les utilitats
Contactes i calendaris

8 Hores

TALLER DE FOTOGRAFIA AMB ELS TELÈFONS MÒBILS
ADREÇAT

Tothom que vulgui conèixer les funcionalitats i recursos de la càmera del
dispositiu mòbil

REQUERIMENTS

Dispositiu mòbil

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció a la fotografia
Configuració de la càmera per a diferents usos i situacions
Edició de la imatge, filtres i composicions
Aplicacions de fotografia
Eines d'impressió i enviament

6 Hores

TALLER TROBAR FEINA PER INTERNET
ADREÇAT

Tothom que vulgui conèixer les principals eines que ofereix internet per a la
recerca de feina

REQUERIMENTS

Ordinador i dispositiu mòbil,
Coneixements bàsics d’informàtica i internet

CONTINGUT

DURADA

-

Introducció al mon laboral actual
La Feina de trobar feina
El Curriculum Vitae
Portals de recerca de feina
Selecció i inscripcions de les ofertes laborals
Selecció i inscripcions de cursos formatius
Aplicacions i utilitats per a la recerca de feina

18 Hores
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INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT DE TEXTOS AMB GOOGLE DOCS
ADREÇAT

Tothom que vulgui conèixer les principals funcions que ofereix Google docs
per al tractament i formatació de textos

REQUERIMENTS

Ordinador
Coneixements bàsics d’informàtica i internet

CONTINGUT

DURADA

-

Presentació Google Docs i Google Drive
Arxius i formatació
Fonts, correctors i complements
Elaboració de documents
Marges, tabulacions i numeracions
Inserció d’arxius
Exportació, impressió i enviament de documents

12 Hores

INTRODUCCIÓ ALS FULLS DE CÀLCUL AMB GOOGLE CALC
ADREÇAT

Tothom que vulgui conèixer les principals funcions que ofereix Google docs
per al tractament i formatació de textos

REQUERIMENTS

Ordinador
Coneixements bàsics d’informàtica i internet

CONTINGUT

DURADA

-

Presentació Google Calc i Google Drive
Arxius i formatació
Taules, filtres i fórmules
Elaboració de fulls i documents
Inserció d’arxius, hipervincles i formularis
Exportació, impressió i enviament de documents

12 Hores
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PREUS, DISTRIBUCIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS
TALLERS

HORES

DISTRIBUCIÓ

PREU

Taller de correu electrònic GMAIL

8h.

2h/dia

400€

Taller d’introducció a internet

8h.

2h/dia

400€

Taller de Xarxes socials: Instagram

6h.

3h/dia

300€

Taller de Xarxes Socials: Facebook

8h.

2h/dia

300€

Taller de Xarxes Socials: Twitter

6h.

3h/dia

300€

Taller de compres per internet

6h.

2h/dia

300€

Taller de Youtube

6h.

2h/dia

300€

Taller de Whatsapp

6h.

2h/dia

300€

Aplicacions i configuració de telèfons mòbils

8h.

2h/dia

400€

Taller de Fotografia amb el telèfon mòbil

6h.

3h/dia

300€

Trobar feina per internet

18h.

3h/dia

900€

Introducció al tractament de textos Google Docs

12h.

3h/dia

600€

Introducció al full de càlcul Google Calc

12h.

3h/dia

600€

Inclòs en el preu del taller:
- Professor acreditat presencial durant el curs i tutoria posterior via email.
- Material didàctic.
- Equipament audiovisual (projector i pantalla).
- Disseny del cartell publicitari.
Per a un bon desenvolupament serà necessari:
- Aula o espai aïllat i silenciós.
- Taules i cadires pels assistents.
- Connexió wifi.
- Grups d’entre 8 i 10 assistents.

INFORMACIÓ I RESERVA DE DATES:
hola@gimedia.cat - 658 188 119 - 872 504 458

