TELECENTRE
CURS 2017 - 2018
OBERT AL PÚBLIC
Les tardes de dilluns, dimecres i dijous de 17.30 h a 20.30 h

Servei d’impressió de documents

Servei de connexió a internet gratuït
vine amb el teu ordinador al telecentre i connecta’t!

1R TRIMESTRE

del 21 de setmebre al 28 de gener

2N TRIMESTRE

de l’1 de febrer al 23 d’abril

3R TRIMESTRE

del 2 de maig al 28 de juliol

INICI
21 de setembre 2017

INICI
1 de febrer 2018

INICI
2 de maig 2018

INSCRIPCIONS
del 2 al 17 de setembre 2017

INSCRIPCIONS
del 17 al 29 de gener 2018

INSCRIPCIONS
del 25 d’abril al 5 de maig 2018

* Centre Cívic la Fontenta

Les tardes de dilluns, dimecres i dijous de 18.00 h a 20.30 h
c/e victortarruellatelecentre@gmail.com
Els fulls d’inscripció es recullen i s’entreguen al telecentre. Horari esmentat.

DIMARTS
17.30 h
19.00 h

19.00 h
20.30 h

DIMECRES

DIJOUS
CONNECTA’T SENSE POR
(NIVELL 0)

AULA D’ESTUDI

AULA D’ESTUDI

CONNECTA’T SENSE POR
(NIVELL 0)

PAQUET OFIMÀTIC
(NIVELL 1 i 2)

PAQUET OFIMÀTIC
(NIVELL 1 i 2)

* OFERIM CURSOS PER A TOTS ELS PÚBLICS
Connecta’t sense por / nivell 0: introducció al món de la informàtica (correu electrònic,
internet, recerca d’informació a internet...). Adreçat a gent gran o amb pocs coneixements
informàtics.
El paquet ofimàtic nivell 1 i 2: Open Office. Es treballa amb la majoria de les eines informàtiques.
Es fan tabulacions, taules, càlcul, pressupostos, comptabilitat, tractament de text, tractament
d’imatge, presentacions amb diapositives.
Aula d’estudi: t’agradaria millorar la presentació dels teus treballs?
El telecentre ofereix un espai ideal per complir el teu objectiu:
-Reforç ofimàtic
-Millora en la recerca d’informació
-Disposició d’ordinadors i servei d’impressió pels alumnes
Un ambient ideal per fer deures amb el suport d’un tutor.

CONNECTA’T SENSE
POR
(NIVELL 0)
GRATUÏT

PAQUET OFIMÀTIC
(NIVELL 1 i 2)

AULA D’ESTUDI

Preu general: 30€
Majors de 65 i menors: 20€
En atur: 15€

Preu general: 25€

* SERVEI D’IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS
- Color: 0,32 euros/pàg. Més de 10 pàgines 0,30 euros/pàg.
- Blanc i negre: 0,25 euros/pàg. Més de 10 pàgines 0,23 euros/pàg.

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:

