
 
 

ESPAI ESQUERRA 

Fes tràmits per internet: 
Dimarts i dijous, de 10 a 12 h, del 6 de novembre al 13 de 

desembre. 
 

Comunica't per la xarxa: 
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h, del 5 de novembre al 12 de 

desembre. 
 
 

CASAL CARLIT 

Imatges per recordar 
Dilluns i dijous de 10 a 12h. Del 15 d’octubre al 21 de 

novembre. 

Fes tràmits per internet 

Dimarts i dijous de 17 a 19h. Del 16 d’octubre al 20 de 
novembre. 
 

ESPAI SANT ANTONI 

Iniciació a la informàtica 

Dilluns i dimecres de 10 a 12h. Del 5 al 28 de novembre. 

Imatges per recordar 

Dimarts i divendres d’11 a 13h. Del 6 de novembre al 18 de 
desembre. 

 

 

 

 

CONTINGUT DELS CURSOS 

Comunica't per la xarxa  

Coneix i practica amb les plataformes socials més rellevants 

i aprendràs a fer un ús responsable de les mateixes. Podràs 

contactar amb coneguts, compartir experiències, opinions i 

difondre o obtenir notícies d’última hora. 

Fes tràmits per internet  

Vols aprendre a utilitzar diverses eines digitals que puguin 

ser útils per les teves gestions? Aprèn a realitzar tràmits a 

través de la xarxa i amplia el teu coneixement de la cerca 

d’informació per Internet. 

Imatges per recordar  

Saps com fer retocs en imatges digitals i incloure-les a les 

xarxes socials? T’agradaria crear i editar una presentació 

digital o àlbum a partir de les teves imatges? Aprèn a 

utilitzar les fonts d’obtenció d’imatges digitals i diverses 

eines per i retocar-les per poder compartir-les amb els teus 

contactes. 

Iniciació a la informàtica 

Es tracta d’un taller de nivell més bàsic i està pensat per a 

les persones que no tenen cap experiència amb l’ordinador. 

Aprendran les funcions més bàsiques de l’ordinador i el 

ratolí, coneixeran i practicaran amb el programa de 

tractament de textos i s’iniciaran en el món d’Internet i el 

correu electrònic. 



REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 

Cal inscripció prèvia. 

Tenir 60 anys o més, o la prejubilació a partir de 55 

anys. 
Residir al Districte de l’Eixample o ser persona 

usuària o sòcia d’un Casal o Espai de Gent Gran 
Municipal de l’Eixample o de les seves entitats de gent 

gran.  

 
INSCRIPCIONS 

 

 

  

 

 

 

LLOCS DE REALITZACIÓ 

CASAL CARLIT. Roger de Flor, 162. Tel. 932 324 967 

ESPAI ESQUERRA. Rosselló, 78-80. Tel. 934 108 265 

ESPAI SANT ANTONI. Comte Borrell 44. Tel. 934516736  

 

 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓ 

INFORMÀTICA 

EIXAMPLE 

web.gentgraneixample.cat 

Casal Carlit. Dilluns 1 d’octubre de 16.30 a 18.30h. 

Espai Esquerra. Dilluns 8 d'octubre de 10:30 a 12:30h 

Espai Sant Antoni. Dimecres 10 d’octubre de 10.30 a 
12.30 i de 16.30 a 18.30h. 

Cal anar a inscriure’s al Casal o Espai on es vol realitzar el 

curs. Cada persona podrà tramitar com a màxim 2 
inscripcions. 
 


