PUNT MULTIMÈDIA LA MARINA
GENER - MARÇ 2017

QUÈ ÉS EL PUNT MULTIMÈDIA?
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Punt Multimèdia
La Marina
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GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

El Punt Multimèdia la Marina posa a l’abast de tothom les eines necessàries per poder descobrir, aprendre i utilitzar tots els recursos
que actualment ens ofereixen les noves tecnologies de la informació
i la comunicació.
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· Ordinadors amb Windows 10 connectats en xarxa i a Internet
· Càmera de fotografia digital
· Escàner
· Impressora làser B/N i color
· Programari específic de fotografia digital, il·lustració i disseny gràfic, i creació de pàgines web: Photoshop CS6 , Illustrator CS6, Dreamweaver CS6, After effects CS6 i Microsoft Office 2010
· Ordinadors amb adaptacions per a persones amb discapacitat física. Concretament, es disposa de 3 teclats (dos de teclat gran i 1
amb cobertor) així com ratolins amb trackball que en permeten la
utilització per a persones amb dificultats de mobilitat a les mans.
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MagòriaLa Campana

ADREÇA
Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116 - 08038 Barcelona
Tel. 933 318 561
lamarina@puntmultimedia.org
puntmultimedia.org
HORARI
De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h
TRANSPORTS
FFCC: Magòria - La Campana
BUS: 13, 23, 37, 72, 109, 125 , N1, V3 i H16
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 l’informem que les seves dades de
caràcter personal estan incorporades a un fitxer informatitzat de contactes del Punt
Multimèdia de la Marina de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc,
que n’és el responsable i que el cedeix a Calaix de Cultura S.L., empresa gestora del
servei. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que ofereix. El titular té dret a exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Punt Multimèdia, amb domicili al Pg.
de la Zona Franca, 116, 08038 Barcelona.

ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

Districte de
Sants-Montjuïc
NOU TALLER

gener a març
de 2017
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De dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h

QUÈ HI POTS UTILITZAR?
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QUÈ US OFEREIX?
Autoservei
Per posar en pràctica i experimentar tot el que hagis après sobre Internet i multimèdia.

Activitats
d’hivern

10

TALLERS

Inscripcions: a partir del 12 de desembre i fins la data d’inici del curs,
de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

TALLERS D’INFORMÀTICA
Preus tallers de 14 hores:
General: 33,88 €
Gent gran amb targeta rosa reduïda: 24,56 €
Gent gran amb targeta rosa gratuïta: 15,42 €
Aturats: 24,56 €
Per poder gaudir del preu de persones en situació d’atur, cal acreditar estar empadronat a Barcelona i presentar l’informe de vida laboral
de no més d’un mes d’antiguitat.
Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament.

TREU PROFIT AL NAVEGADOR CHROME
Horari: dilluns, de 17 a 19 h. Dates: del 30 de gener al 13 de març
(7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez

Si fas servir Google Chrome i vols treure-li profit...
aquest és el teu taller! Aprendràs a personalitzar la
teva sessió de Chrome, a guardar les teves webs preferides als marcadors, a gestionar l’historial i la configuració, i a instal·lar tot tipus d’extensions, com per
exemple, escoltar la ràdio o practicar mecanografia,
jugar online...

APLICACIONS PRÀCTIQUES DE GOOGLE
Horari: dimecres, de 11.30 a 13 h. Dates: de l’1 de febrer
al 29 de març (9 sessions de 1,5 hores). Professor: Marc Carmona

Taller per usuaris avançats d’Internet que vulguin conèixer a fons totes les aplicacions de Google. Aprendrem a treballar amb el Drive,
a fer servir el Google Play, els Hangouts... Un taller obert a tot tipus
de dubtes.

REVELAT DIGITAL AMB ADOBE LIGHTROOM
Horari: dimecres, de 19 a 21 h. Dates: de l’1 de febrer
al 15 de març (7 sessions de 2 hores). Professor: Marc Carmona

Utilitza el programa preferit pels fotògrafs professionals. Coneixerem
com funciona el Lightroom i aprendrem a organitzar, retocar, compartir i revelar les fotografies digitals de manera ràpida i eficaç amb
resultats espectaculars.

Horari: dijous, de 17 a 19 h. Dates: del 2 de febrer al 16 de març
(7 sessions de 2 hores). Professor: Joan Giménez

Aprendràs a gestionar el teu Facebook i Twitter, a compartir tot tipus
d’informació, a personalitzar el teu perfil, a gestionar la privacitat de
les teves publicacions i molt més, tot des del mòbil.

Data: dilluns 20 de març, de 18 a 20 h. A càrrec de: Joan Giménez
Gratuït

Coneix la millor combinació
per desplaçar-te per Barcelona amb transport públic amb 4
clics del ratolí, consulta horaris
de trens, situa’t per Barcelona
a través dels mapes i troba els
comerços amb facilitat. Tot a
través d’Internet.

RESERVA HOTEL PER INTERNET
Data: dijous 23 de maç, de 18 a 20 h. A càrrec de: Joan Giménez
Gratuït

Per conèixer webs mitjançant les quals reservar habitacions d’hotels,
cercar les millors ofertes i fer ús d’eines útils per comparar preus.

Si tens cap dubte referent a les noves tecnologies i la informàtica, o
en necessites assessorament... vine al Punt i pregunta’ns-els!
Tots els divendres a partir de les 19.30 h
Servei gratuït

Avui els dispositius mòbils poden estar interconnectats a través d’aplicacions, correu electrònic, núvols, etc. És important conèixer les possibilitats que obre aquest salt tecnològic. Aquest curs et permetrà
aprofundir en la seva configuració, disposar de les teves fotos i documents en qualsevol moment i gestionar-los a través de l’ordinador.

Treu el màxim profit a la càmera del teu mòbil, fes fotos panoràmiques, aplica filtres i retoca les imatges des del mòbil.
Aprèn a compartir-les a través
de les xarxes socials o per correu electrònic.

CONEIX ELS TRANSPORTS I MAPES
DE BARCELONA PER INTERNET		

CONSULTA ELS TEUS DUBTES

Horari: dimarts, de 17 a 19 h
Dates: del 31 de gener al 14 de març. Professor: Joan Giménez

Horari: dimecres, de 9.30 a 11 h. Dates: de l’1 de febrer al 29 de març
(9 sessions de 1,5 hores). Professor: Marc Carmona

Tallers gratuïts

GESTIONA LES TEVES XARXES SOCIALS
AMB EL MÒBIL
		

APRÈN A SINCRONITZAR LA TEVA TABLET O MÒBIL
AMB L’ORDINADOR

EDITA I COMPARTEIX FOTOS I VÍDEOS 		
AMB EL TEU MÒBIL

TASTA EL PUNT

GESTIONA EL TEU WINDOWS 10 			
Horari: divendres, de 17 a 19 h. Dates: del 3 de febrer
al 17 de març (7 sessions de 2 hores). Professor: Marc Carmona

A més de familiaritzar-te amb el nou sistema operatiu, aprendràs a
personalitzar l’escriptori, a tenir l’ordinador ben organitzat, a instal·
lar-hi els programes i aplicacions necessàries, com per exemple l’antivirus, i a millorar-ne el rendiment.

