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Oberta la inscripció per a la tercera edició dels cursos
d'informàtica i internet

Dimarts 22 de maig de 2007
Aquests dies s'ha obert la inscripció per participar a la tercera edició dels cursos
d'informàtica i Internet que organitzen conjuntament l'Àrea de Societat del
Coneixement i Sistemes i el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de
l'Ajuntament de Castellar. La formació és gratuïta i dissenyada per a totes les edats i
inclou quatre cursos. El primer dels cursos, que és de nivell bàsic, La informàtica al
teu abast, consta de 30 hores i pretén donar els coneixements elementals per iniciar-
se en el món de la informàtica. Així, es donen nocions sobre tractament de textos,
aprendre a navegar per Internet i l'ús del correu electrònic. Els altres tres cursos són
de nivell mig i avançat i estan pensats per aquelles persones amb coneixements
previs d'informàtica o que hagin realitzat el curs d'informàtica al teu abast i que
desitgen aprofundir en les noves tecnologies, aprofitar els recursos que ofereix
Internet i aprendre a treballar amb programes ofimàtics o de retoc fotogràfic basats
en programari lliure. Al curs de recursos a Internet, de 15 hores de durada, es
parlarà dels blocs i de com es poder crear, de la recerca de feina, de la banca en
línia, del comerç on line, de la preparació de viatges, de les receptes de cuina, de
l'administració en línia, dels vídeos on line i dels certificats digitals. Al curs
d'ofimàtica en programari lliure, de 30 hores, es tractarà el paquet Open Office en
les seves aplicacions de tractament de textos, fulls de càlcul i presentacions a més
del correu electrònic. El curs de retoc fotogràfic, de 18 hores de durada, es parlarà
des de l'extracció d'imatges des de càmeres i escàners fins al retoc, manipulació i
creació d'imatges originals. Es poden escollir tres horaris per a realitzar els cursos:
matins de 9.15 a 12.15 hores, tardes de 15 a 18 hores i vespres de 19 a 22 hores. Les
places per apuntar-se a aquests cursos són limitades i caldrà inscriure's prèviament
lliurant la sol·licitud d'inscripció que es pot trobar en dependències municipals o en
punts Postal Free al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), Biblioteca Municipal
Antoni Tort, El Punt, Casal de Joves o a través del web municipal, clicant aquí.
Primer tindran preferència les sol·licituds no resoltes durant les edicions anteriors.
L'organització dels cursos es posarà en contacte amb les persones que s'hagin inscrit
per informar-les de la disponibilitat i les dates d'inici dels cursos. Els cursos s'han
organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, i tenen la
intenció que puguin consolidar-se com un referent formatiu en noves tecnologies
per a totes aquelles persones amb ganes d'aprendre i passar una bona estona.
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