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Tallers d'informàtica bàsica

Formació digital +55

Cursos d'iniciació a la informàtica i Internet.
Accions formatives per a iniciar-te en el món
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). formació a càrrec de persones
voluntàries i del personal de la biblioteca.

Tallers de capacitació digital adreçats a persones majors de 55 anys per a aprendre a utilitzar
tauletes i telèfons mòbils intel·ligents, amb
l'objectiu apropar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la ciutadania i reduir
l'escletxa digital. Organitzats per la Fundación
Vodafone España i la Fundació Pere Tarrés, en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Parella TIC
Consisteix en facilitar el coneixement de les
eines informàtiques a les persones que hi
estiguin interessades de la mà de joves estudiants. Cada alumne disposa d'un únic professor que li ensenyarà tot allò que li demani en
relació a la utilització de les TIC. Projecte
d'Aprenentatge Servei (APS) que combina
processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

Informàtica a mida

Univers Internet
Projecte que proposa una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades
a Internet i la transformació inèdita i accelerada
que està provocant en el nostre entorn. És una
sèrie de tallers creats pel departament d’Educació del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) amb la col·laboració de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Servei de suport en l'ús de les tecnologies de la
informació als ordinadors d'Internet i + de la
biblioteca i atenció de les consultes relacionades amb la recerca d'informació a Internet, el
correu electrònic, l'elaboració de documents
escrits, els fulls de càlcul, el retoc d'imatges, etc.
Aquest servei l'atenen estudiants en pràctiques
d'estudis de l'àrea d'informàtica i comunicacions.
Més informació a
www.terrassa.cat/tic-biblioteques

