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          Informació i inscripcions

Ajuntament de Tremp - CC Tarraquet (Telecentre)

       Plaça de la Creu,1   - Carrer Josep Rossell 8-10

Matins: Tlf. 973650005 ext. 337 (3a.planta Cultura)

Tardes:  dilluns i dijous de 16h a 20h - CC Tarraquet

              Tlf. 973652300

o bé    telecentre@ajuntamentdetremp.cat

             www.tremp.cat/telecentre

Acció de Formació Professiona-

litzadora en ús de les Tecnolo-

gies de la Informació i Comuni-

cació enmarcada dins del pro-

jecte Treball als Barris 2012

L’objectiu general d’aquesta formació és aconseguir 

millorar les competències en noves tecnologies dels 

alumnes, preparar-los per poder participar en un 

món en constant evolució i estimular l’aprenentatge 

mitjançant la permanent adequació al medi.

Aquesta formació va dirigida a tres tipus de bene!-

ciaris diferents:

D’una banda els que comencen a moure’s per la 

xarxa, han de conèixer com utilitzar-la de la forma 

més òptima i alhora conèixe’n els riscs i ésser 

conscients de la informació que hi desen i compar-

teixen.

D’altra banda els empresaris i emprenedors, que 

coneguin com les TIC poden ajudar a impulsar el seu 

negoci i donar-lo a conèixer.

I per !nalitzar, la ciutadania en general, a través de 

programes d’alfabetització digital. Ningú s’ha de 

quedar exclòs i ha de poder accedir a una formació 

mínima i fonamental en la vida quotidiana evitant 

així el risc d’exclusió social.



Iniciació a la Informàtica i Internet - 30 hores

Coneixements bàsics per a inciar-se en l’ús de les 

noves tecnologies i l’ordinador.

Curs 1: del 4 de febrer a 15 de març 

 de 15.15h a 16.45h (dl., dm. i dv.)

Curs 2: a determinar

 de 17h a 19h (dl., dm. i dv.)

Curs 3: del 16 de setembre al 25 d’octubre

 de 15.15h a 16.45h (dl., dm. i dv.)

Acció 2:

Formació de 2 hores de dilluns a divendres durant 

els matins del mes de juliol.

L’ objectiu d’aquesta formació és donar coneixe-

ments en diferents àmbits de les TIC als més 

petits que comencen a utilitzar lnternet en àmbits 

de lleure i aprenentatge.

Es tractaran aspectes com:

* Processador de textes (títols, paràgrafs, inserció 

d’objectes, tabulacions, etc.).

* Tractament de la imatge (retoc fotogrà%c, 

àlbums, fonaments de la imatge, etc.).

* Seguretat a Internet (com utilitzar Internet 

Segur, �shing i altres conceptes).

* Aplicacions d’aprenentatge a la web (idiomes, 

reforç escolar, etc.).

* Com cerquem informació a Internet.

Accions que es duen a terme per a nens i nenes

a partir dels 10 anys

Per a la ciutadania a partir de 16 anys Per a empreses, autònoms i emprenedors

Taller de Bases de Dades Access - 20 hores

Curs 6: del 9 al 23 d’abril

              de 9h a 13h  (dimarts i divendres)

Curs 7:  a determinar

              dos dies a la setmana - matins

Taller d’aplicacions Google - 10 hores

Correu gmail, calendari, mapes, documents, etc.

Matins de 10h a 12h.

 

Taller de Xarxes Socials - 10 hores

Facebook, Twitter, Linkedin ...

Com utlitzar-les bé per potenciar el nostre negoci

a la xarxa.

De 15h a 17h de dilluns a divendres.

Acció 1:

A través del Servei Educatiu del Pallars s’ofereixen

tallers durant tot l’any a l’alumnat dels diversos 

centres educatius del municipi.

Més informació:  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/sep/

TIC Jove TIC Tots

Preparació Acreditacio ACTIC  - 40 hores 

Competències Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació

Curs 4: del 4 d’abril al 21 de maig

              de 19h a 21h (dl., dm. i dj.)

Curs 5: del 4 de novembre al 17 de desembre

               de 19h a 21h (dl., dm. i dj.)

Preu dels cursos 4 i 5: 15 euros 

Preu de la resta de cursos: 10 euros

Si estàs a l’atur o ets  jubilat/da el preu és de 5 euros 

TIC Empresa

Taller de Reparació d’ordinadors - 20 hores

Del 30 de setembre al 30 d’octubre.

Dilluns i dimecres de 19h a 21h.

Taller d’Internet - 20 hores

Correu electrònic, cerques, seguretat, etc.

Curs 8: Del 18 de març al 18 d’abril

              de 15.15h a 16.45h (dl., dm. i dv.)

 

Curs de disseny grà!c - 30 hores

Retoc fotogrà%c i disseny de cartells amb les eines

del paquet Adobe (Ilustrator, Photoshop, etc.).

Curs de disseny web - 30 hores

Aprèn a fer una web interactiva, inclou les xarxes

socials, etc.

 

Els cursos de disseny grà�c i disseny web es realitzaran 

durant els mesos d’abril a juny.

Inscripcions: durant el mes de juny

Preu tot el mes: 25 euros

Màxim: 15 alumnes

Preu dels tallers 5 euros 

Preu dels cursos: 15 euros

Si formes part de La Incubadora els cursos i tallers

són gratuïts 


