
(+PROJECTE IN)



INFORMÀTICA INICIAL I BÀSICA NIVELL INICIAL I PRINCIPIANTS

T’acompanyem a fer les primeres passes en la utilització de 

l’ordinador i començar a aprendre les principals funcions del 

programa de processament de textos (word) i altres programes 

informàtics bàsics.

Dilluns de 9 a 11h. 6 sessions de 2 hores
Adreçat a persones que no han tocat mai un ordinador o bé 

persones iniciades que tenen nocions molt bàsiques d’informàtica i 

volen aprendre’n més .   

TREU PROFIT AL TEU MÒBIL, SAMARTPHONE O TAULETA... 

T’acompanyem a aprendre a utilitzar telèfons mòbils o tauletes i 

treure-li un millor rendiment. Nocions bàsiques de missatgeria, eines 

bàsiques (calendari, agenda...); WhatsApp, càmera de fotos, 

navegació per Internet, correu electrònic, descàrregues, Apps útils 

de Play Store, emmagatzematge i ordre d’arxius (documents, fotos, 

música, vídeos...); manteniment i neteja d’arxius, etc.

Dijous de 16 a 17h. 6 sessions d’1 hora (cal portar mòbil o tauleta 

personal)

Adreçat a persones adultes iniciades en l’ús de smartphones i 

dispositius mòbils que volen aprendre’n més i treure’n profit. 

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Aprendre a fer servir les eines de Google, connexió WIFFi, navegar per 

Internet, crear correu electrònic, enviar i rebre e-mails, adjuntar 

documents, comprimir arxius per enviar, gestions on-line com 

comprar i vendre per internet etc.

Dijous de 17 a 18h. 6 sessions d’1 hora 
Adreçat a persones adultes amb nocions bàsiques d’informàtica 



SUPORT EN LA RECERCA DE FEINA PER INTERNET 

Orientació en la recerca de feina per Internet, enviament del 

CV als portals de feina online (feinaactiva, Infofeina, InfoJobs, 

infoempleo, etc.) i altres gestions laborals.

Dimecres de 9 a 11h. Adreçat a persones majors de 16 anys

XARXES SOCIALS: Facebook, Twiter i Instagram,...

6 sessions d’1 hora  per conèixer i utilitzar les xarxes socials més 

importants i les seves eines bàsiques.

Dijous de 19 a 20h. Adreçat a persones adultes amb nocions 

bàsiques d’informàtica 

AULA OBERTA –Consultes personalitzades, dubtes…

Consulta personalitzada d’un hora per resoldre els teus dubtes 

en informàtica i noves tecnologies, ampliar els teus 

coneixements sobre les eines digitals que ja fas servir, noves 

eines i apps, o saber més sobre la utilització del teu ordinador, 

mòbil o tauleta amb l’objectiu d’augmentar el teu domini de 

programes bàsics, internet, fer gestions amb entitats financeres i 

amb altres serveis, comunicar-te, etc.

Dimarts de 9 a 11h. I Dijous de 19 a 20h. Adreçat a persones 

adultes amb nocions bàsiques d’informàtica 

Acompanyament en conèixer diferents programes i aplicacions 

d’intercomunicació virtual i aprendre a fer videotrucades en grup, 

reunions o classes virtuals.

Dijous de 18 a 19h. 6 sessions d’1 hora 
Adreçat a persones adultes amb nocions bàsiques d’informàtica 

VIDEOTRUCADES I REUNIONS VIRTUALS. Comunica’t amb Skype, 

Zoom, Google met, Jitsi i altres. 



SUPORT EN TRÀMITS ON-LINE 

Suport en la realització de tràmits on-line amb serveis i 

organismes de l’administració pública: Ajuntament, Generalitat 

i Estat espanyol. Instàncies, sol·licituds generals, sol·licitud cites 

prèvies, certificats, signatura electrònica, i altres gestions 

Dimarts i dimecres d’11 a 13h. Adreçat a ciutadans i 

ciutadanes amb dificultats d’accés a l’administració 

electrònica  que demanin cita prèvia al telèfon 972 41 94 04 

(Porta d’entrada al Serveis d’Atenció Social de l’Ajuntament de 

Girona), o bé, ciutadans i ciutadanes que, ja sent usuaris/ries 

dels Serveis Socials del barri, demanin cita des d’aquest Servei.

CATALÀ DIGITAL  - APRENDRE CATALÀ ON-LINE

Aprèn català per internet coneixent i utilitzant webs 

especialitzades (Parla.cat, Edu365, etc) amb les que podràs 

practicar la llengua, fer exercicis d’escolta, de lectura i 

d’escriptura, jocs i activitats interactives, etc. Assisteix a les 

teves classes de català telemàtiques. T’acompanyem !

Dilluns d’11 a 13h. Adreçat a alumnes matriculats/des a cursos 

de català inicial, bàsic i nivells superiors, i, a persones que volen 

millorar els seus coneixements del català.  

Aula d’informàtica adaptada a la situació sanitària i les 

mesures preventives derivades de la COVID-19

Si tens alguna altra demanda o consulta a fer-nos posa’t en 

contacte amb el Centre Cívic Pont Major- 972 205 244 


