


AULA OBERTA

Aula oberta, suport en tràmits i consultes personalitzades

Horari: Dilluns de 17 a 18.30 h i divendres de 11.30 a 12.30h

Aula oberta d’informàtica on pots utilitzar els equips informàtics que el Centre 
Cívic posa a disposició. Vine per a realitzar tràmits; consultes personalitzades
d’ordinador, mòbil i tauleta; o bé, a fer un treball de l’escola

Cal demanar cita al Centre Cívic.

Servei on es dona suport en la realització de tràmits en línia amb l’administració: 
INEM, hisenda, ajuntament, generalitat, etc.

Per fer ús d’aquest servei cal demanar cita a través de la Porta d’entrada de 
Serveis Socials: 972 419 404 o serveissocials@ajgirona.cat

Servei de suport individualitzat en la recerca de feina. Vine a fer el currículum o a 
aprendre a utilitzar les borses de treball d’internet.

Cal demanar cita al Centre Cívic

Horari: Divendres de 12.30 a 13.30 h

SUPORT EN LA RECERCA DE FEINA

SUPORT AL TRÀMIT

Horari: Dijous de 9.30 a 13.30 h i divendres de 10.30 a 11.30 h

SERVEIS



Formació per a persones que volen assolir els coneixements bàsics 
en informàtica i ús de l'ordinador. Sigui quin sigui el teu nivell, ens 
ajustem al que ja coneixes i al que necessites saber..

INFORMÀTICA BASICA

INSCRIPCIONS: Les inscripcions es realitzen al centre cívic, 
presencialment, per telèfon o per internet.

Preu:  10 €

GRUP 1     Dilluns de 15.30 a 17 h, del 14/02 al 02/05

GRUP 2     Dijous de 18 a 19.30 h, del 17/02 al 28/04

Formació per aprendre a navegar per internet i utilitzar les aplicacions 
que ofereix Google, com per exemple el correu electrònic, el Drive, el 
Google Maps, el Google Meet, entre d’altres

INTERNET I APLICACIONS GOOGLE

Amb l’Ordinador

Dilluns de 18.30 a 19.30 h, del 14/02 al 14/03

CURSOS

Formació bàsica de l’ús d’Excel per a poder controlar les teves 
despeses. Aprèn a saber quant gastes i amb què ho gastes, a més 
a més, de saber on trobar la informació al teu compte bancari.

CONTROLA LES TEVES DESPESES AMB EXCEL

Dilluns de 18.30 a 19.30 h, del 21/03 al 25/04

Preu:  3 €

Preu:  3 €

Formació en l’ús de mòbils, per saber les seves funcions bàsiques, 
navegar per internet, o conèixer aplicacions que et puguin 
interessar.

TREU PROFIT AL TEU MÒBIL!

Dijous de 15.30 a 17 h, del 17/02 al 10/03

Preu:  5 €
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Formació per a persones amb nocions bàsiques de mòbil, que 
vulguin conèixer com funcionen les Xarxes Socials d’Instagram, 
Facebook, Twitter i d’altres que et puguin interessar.

XARXES SOCIALS: INSTAGRAM, FACEBOOK I MÉS!

Dijous de 15.30 a 17 h, del 17/03 al 07/04

Preu:  5 €

Formació en Certificats Digitals, Cl@ve i idCATMobil. Vine a 
aprendre què són, com ens hi podem registrar i com funcionen

CERTIFICATS DIGITALS: CLAVE I IDCAT

FEBRER     Dijous 17 i 24 de febrer de 17 a 18 h

MARÇ         Dijous 17 i 24 de març de 17 a 18 h

ABRIL        Dijous 21 i 28 d’abril de 17 a 18 h

FES NETEJA DEL TEU MÒBIL

Dijous de 17 a 18 h, del del 31/03 al 07/04

Formació per aprendre a eliminar els arxius del mòbil que ja no 
utilitzis i estiguin omplint la memòria del dispositiu.

Borra arxius que no utilitzis!

.

CONNECTA’T EN CATALÀ

Divendres de 09.30 a 10.30 h, del 14/02 al 29/04

Suport i ajuda per utilitzar webs i programes per aprendre català.
Per fer ús d’aquest servei cal demanar cita al Centre Cívic!


