CURSOS TIC TARDOR 2021
CC LA FARINERA DEL CLOT
Aquesta tardor a La Farinera tornem a programar cursos TIC (tecnologia, informació i comunicació) per tal de treure el
màxim profit de diferents plataformes web, ja sigui en l’àmbit de la recerca de feina, oci i/o disseny, com per aprendre
a fer gestions i tràmits en línia.

INSCRIPCIONS: Des de l’1 de setembre al 3 de novembre ( ambdós inclosos), presencialment i/o pel web
farinera.org/cursos-i-tallers/

PREU: Els cursos són gratuïts i estan organitzats per Barcelona Activa.

PROGRAMACIÓ
•

CERCA DE FEINA

Revisarem les plataformes principals de cerca de feina i consells sobre el seu ús. Veurem com fer un bon currículum
perquè sigui potent en la forma i en el fons. També compartirem recomanacions per fer entrevistes de feina
presencialment i on-line.
Data: Dimecres 8 de setembre, de 15 a 19 h (4 h)

•

APRÈN MÉS DEL TEU TELÈFON MÒBIL

Aprendràs a treure-li tot el profit al teu smartphone a nivell de configuració d’ajustos, d’aplicacions útils, ús del gmail
al mòbil, fotos i vídeos.
Data: Dimecres 15 de setembre, de 15 a 16 h (1 h)

•

EMMAGATZEMATGE AL NÚVOL: GOOGLE DRIVE I GOOGLE PHOTOS

Google Drive és una eina de emmagatzematge en el núvol desenvolupada per Google. Trobaràs editor de text, full de
càlcul, presentacions i calendari. Permet compartir arxius amb altres usuaris Google Photos: no perdis mai cap record,
totes les fotos que facis des d'un dispositiu amb la còpia de seguretat activada es desaran al teu compte de Google.

Data: Dimecres 15 de setembre, de 17 a 19 h (2 h)

•

APP: LA MEVA SALUT

Coneixeràs què és l’aplicatiu web de La meva Salut. Veuràs les funcionalitats que té, incloent la e-consulta. Et podràs
donar d’alta si no ho estàs en la mateixa sessió.
Data: Dimecres 22 de setembre, de 15 a 16 h (1h)

•

CANVA

Al llarg de les dues sessions aprendràs a donar d’alta un compte de Canva (si no el tens), veure el procés de creació d’un
cartell a partir d’una plantilla. Revisarem tots els tipus de plantilles disponibles perquè vegis quines et poden ser més
útils. I farem infinitat de variacions per veure que és molt senzill treballar amb Canva.

Data: Dimecres 22 de setembre, de 17 a 19 h i dimecres 29 de setembre, de 15.30 a 17. 30 h (4 h)

•

INICIACIÓ WORD

A llarg de les dues sessions aprendràs a utilitzar les funcions bàsiques de Word: crear documents senzills, personalitzar
el seu format, inserir taules, configurar el disseny de la pàgina, convertir en pdf i particularitats de la impressió de
documents.

Data: Dimecres 6 d’octubre i dimecres 13 d’octubre, de 15.30 a 17.30 h ( 4 h)

•

INICIACIÓ EXCEL

Al llarg de les dues sessions aprendràs a treballar amb el programa i desenvolupar un full de càlcul bàsic d'ús quotidià.
Treball amb columnes, files o fulls. Preparació per imprimir. Condicionar formats bàsics. Treballar amb fórmules
bàsiques necessàries i imprescindibles.

Data: Dimecres 20 i dimecres 27 d’octubre, de 15.30 a 17.30 h ( 4 h)

•

LINKEDIN

Coneix aquesta xarxa social enfocada en l’àmbit laboral i empresarial. Veurem com fer un perfil ben complert a Linkedin,
on destaqui la teva experiència, els teus coneixements i interessos. Veurem com incrementar els contactes i amb quin
criteri, així com consells per fer publicacions.
Data: Dimecres 3 de novembre, de 15.30 a 17.30 h (2 h)
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