Bàsics de la informàtica
Octubre - desembre
Curs adreçat a aquelles persones que no han tingut cap contacte amb un
ordinador, o, si l’han tingut, estan interessades a aprendre’n més o fer un repàs
sobre temes informàtics genèrics.
A poc a poc, i segons el nivell de les persones inscrites al curs, s’ensenyaran
conceptes bàsics i diferents programes i aplicacions. També s'aprendrà internet
i a navegar per la xarxa: pàgines web, correu electrònic, blogs, etc.
PM18402 Primer contacte amb l’ordinador
Durada: 4 d’octubre – 29 de novembre de 2018
Dijous de 10.00 a 12.00 h
PM18403 Informàtica bàsica: word, excel,…
Durada: 4 d’octubre – 29 de novembre de 2018
Dijous de 15.00 a 17.00 h
PM18404 Informàtica bàsica: word, excel,…
Durada: 5 d’octubre – 14 dedesembre de 2018
Divendres de 11.00 a 13.00 h
PM18401 Internet
Durada: 5 d’octubre – 14 de desembre de 2018
Divendres de 15.00 a 17.00 h
Preu: 10 €
Organitza: Centre Cívic Pont Major
Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions o al Centre Cívic
Xarxa de Centres Cívics de Girona
Centre Cívic Pont Major | Pont Major, 67-73, 17007 Girona | Tel. 972 205 244
www.girona.cat/ccivics

Aula oberta: consultes personalitzades
Sessions personalitzades per aclarir dubtes concrets sobre: informàtica, ordinador,
tablets, etc...tràmits com, per exemple, demanar cites per internet al CAP, SOC,
ajuntament...fer inscripcions a cursos, demanar ajuts i beques...fer compres per
internet... CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Cada dijous de 12.00 a 13.00 h, fins el 30 de maig

Informàtica aplicada a la recerca de feina
Sessions personalitzades per elaborar o modificar el teu currículum, conèixer les webs
de recerca de feina i gestionar els teus contactes laborals. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Cada dijous de 9.00 a 10.00 h, fins el 30 de maig

Monogràfics
PM18405 Treu profit al teu mòbil i tauleta: Descobreix les aplicacions
imprescindibles per a treure el màxim profit al mòbil o tauleta, i aprèn a connectar-los al
teu ordinador.
Dijous de 17.00 a 18.00 h del 4 d’octubre al 29 de novembre de 2018
PM18407 Posar informació al núvol Aprèn a guardar arxius – documents, imatges i
altres - al núvol (memòria virtual)
Dijous de 17.00 a 18.00 h del 13 al 20 de desembre de 2018
Preu: 5 €

Idiomes
PM18409 Català digital A1: Divendres de 9.00 a 10.00 h, fins al 31 de maig
PM18410 Català digital A2: Divendres de 10.00 a 11.00 h, fins al 31 de maig
Per a persones que l’estan aprenent català i/o practicant. Per mitjà d’audiovisuals i materials
didàctics virtuals adquiriràs nou vocabulari, practicaràs breus converses, milloraràs la
comprensió del que escoltes, de textos senzills, i, reforçaràs tot el que vas aprenent.

