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Horari
Dilluns
Dimarts 10 a 14 h i
Dimecres
Dijous
10 a 14 h i
Divendres
Dissabte 10 a 14 h

16 a 21 h
16 a 21 h
10 a 21 h
16 a 21 h
16 a 21 h

Horari d’estiu (24 de juny al 24 de setembre):
dissabtes tancat / agost tancat

Aula digital –
Formació bàsica TIC
Abril a Juny de 2019

BIBLIOTECA BON PASTOR, GENER A MARÇ de 2019

ITINERARI FORMACIÓ BÀSICA TIC
Les biblioteques de Barcelona disposen d’espais multimèdia on s’ofereixen
cursos i tallers que t’iniciaran en la informàtica i en Internet.

ABRIL
INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA. NIVELL 1
DILLUNS 29 d’ABRIL, de 16.00 a 20.00 h
Aprèn a reconèixer els components del maquinari,així com els programes més
utilitzats. Durant el taller es farà una descripció dels principals elements dels
sistemes operatius: ús de finestres, carpetes…
MAIG
INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA. NIVELL 2
DILLUNS 6 de MAIG, de 16.00 a 20.00 h
L'objectiu del curs és que l'alumne s'introdueixi al treball amb fitxers digitals
per conèixer què són, com identificar-los, quin és el seu pes, com organitzarlos i de quins suports d'emmagatzematge disposem.

INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS. NIVELL 1
DILLUNS 13 de MAIG , de 16.00 a 20.00 h
Aprèn a utilitzar les opcions més usuals del processador de textos: gestionar
documents, desplaçar-s’hi, seleccionar text, donar-li estils, donar format als
paràgrafs i als documents.

INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS. NIVELL 2
DILLUNS 20 de MAIG, de 16.00 a 20.00 h
Coneix altres funcions del processador de textos: inserir requadres i formes,
numeració de pàgina, creació d’índex, notes a peu de pàgina, revisió
ortogràfica, hipervincles, impressió.

INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL . NIVELL 1
DILLUNS 27 de MAIG, de 16.00 a 20.00 h
Aprèn a dissenyar un full de càlcul utilitzant fórmules i funcions i coneix les
opcions més usuals del full de càlcul.
JUNY
INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL . NIVELL 2
DILLUNS 3 de JUNY, de 16.00 a 20.00 h
Aprofundeix i consolida les funcionalitats bàsiques del full de càlcul:
fórmules, filtres, formats, taules...
ELS PRODUCTES I SERV EIS DE GOOGLE
DILLUNS 17 de JUNY, de 16.00 a 20.00 h
Tens un compte de Google? Descobreix les diferents utilitats que ofereix
Google per al teu dia a dia. Per a usuaris amb coneixements de navegació
bàsica per Internet.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Les preinscripcions es poden fer a la biblioteca o bé a través d’Internet,
a partir del dia 15 del mes anterior.
•
Totes les activitats són gratuïtes.
•
Les places són limitades (9).
•
Cal tenir el carnet de biblioteques per accedir a l’oferta
formativa.
•
No es deixarà entrar a les activitats 15 minuts després que hagin
començat.
•
L’activitat es realitzarà només si hi ha un mínim de 3 persones
inscrites.
•
La inscripció en línia es fa des de: http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos
•
S’avisarà només als admesos: o bé per telèfon o per correu electrònic.

