Foment de la utilització de les TIC
Tecnologies de la informació i la comunicación

Cursos de formació

Temari d´informàtica
bàsica i iniciació a
Internet.

Introducció i
descripció dels cursos
Foment de la utilització de les TIC

L'Ajuntament de Tagamanent és conscient de la necessitat d'aportar propostes i
actuacions concretes encaminades a facilitar la comunicació amb els seus veïns i
promoure, com a element dinamitzador i de progrés, la utilització dels recursos i
equipaments municipals que actualment tenim en funcionament en l´àmbit de les TIC o
tecnologies de la informació i la comunicació.
Amb aquest propòsit, L'Ajuntament de Tagamanent organitza a partir d'octubre i fins
finals d´any un cicle de cursos de formació en informàtica i Internet, dirigits a aquelles
persones que estiguin interessades en iniciar-se en el maneig de l'ordinador, en els
fonaments bàsics de navegació a la xarxa o que vulguin ampliar els seus coneixements
en àrees concretes en l´entorn de les TIC .

Estructura i continguts
Estructura
Els cursos de formació en informàtica i Internet que organitza l'Ajuntament de
Tagamanent s´imparteixen cada dimarts, des de les 16:00h fins a les 21:00h i estan
dividits en quatre àrees de continguts, adaptades al nivell de coneixements i a les
propostes concretes dels interessats:

Àrees

Horari

Informàtica (nivell I)

De 16:00 a 17:00h

Informàtica (nivell II)

De 17:00 a 18:00h

Internet (nivell I)

De 18:30 a 19:30h

Internet (nivell II)

De 20:00 a 21:00h
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Continguts

1.

Informàtica (nivell I)

Curs d´aprenentatje bàsic, dirigit a persones, sense coneixements previs
d´informàtica que estiguin interessades en iniciar-se en el maneig de
l´ordinador.
2.

Informàtica (nivell II)

Curs d´ampliació del nivell I d´informàtica i d´orientació per a usuaris ja iniciats
en les TIC a partir de les seves pròpies propostes i interessos en l´adquisició
de coneixements sobre programes o recursos concrets.
3.

Internet (nivell I)

Curs d'iniciació a Internet i fonaments generals de navegació a la Xarxa.
4.

Internet (nivell II)

Curs d'ampliació del nivell I d'Internet i d'orientació per a usuaris ja iniciats en la
navegació a la Xarxa a obert a propostes per a l'adquisició de nous
coneixements o recursos relacionats.

Temari

1.

Informàtica (nivell I)

-

Preliminars: iniciar l'ordinador

-

Els usuaris

-

Mouse i teclat

-

L´escritori de Windows

-

Icones

-

Sistema de finestres

-

Exercicis pr àctics amb Microsoft Words

-

Tancament de sessió: apagar l´ordinador
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2.

Informàtica (nivell II)

-

Hardware i software

-

Sistema operatiu : Windows 7

-

Menu inici

-

Barra de tasques

-

Accessos directes

-

Explorador de Windows 7: Discos i carpetes (sintaxi)

-

Maneig d´arxius i funcions (crear, copiar, esborrar etc)

3.

Internet (nivell I)

-

Orígens d´Internet

-

Els navegadors:

-

o

Internet Explorer: funcions bàsiques

o

Internet Explorer: funcions avançades

Els cercadors:
o

Google: funcions bàsiques

o

Google: funcions avançades

4.

Internet (nivell II)

-

Web 2.0

-

Blogs

-

Aplicacions
o

Google Earth

o

Skype

o

Spotify

o

Wikipedia

o

Europeana

o

Word 3d

-

Xarxes socials

-

El futur d´Internet: el Metavers
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