
1 PROCEDIMENT DTNSCRIPCIO 

Si us voleu inscriure podeu ter-ho 
al Centre Telemátic, situat al carrer  deis 

Farraginals núm. 1, la. planta. 
Teléfon 973 736 036 

(de 10 a 12hi de 16 a21 h) 

Termini d'inscripció: fins el 14 d'octubre de 2005. 
Les places son limitades i s'assignaran per rigores 

ordre d'inscripció. 

AJÜNTAMENT D'ALPICAT 
Regidoría de Comunicado 

i Noves Tecnologies 

CENTRE 
TELEMÁTIC 
D'ALPICAT 

ntr e 

Programado de cursos 
Octubre 2005 



Curs Durada Inici 
Acabamen t 

Dies Hora Preu 

Windows i Office 
¡iniciado) 

25 24-10-2005 Dilluns i 
ñores i 9-12-2005 dimecres 19.30 a 21 h 20 € 

Windows (avancat; 25 25-10-2005 Dimaris i 
hores 29-12-2005 dijous 19.30 a 21 h 20 € 

Interne! i disseny de 20 24-10-2005 Dilluns ¡ 
pagines web ¡iniciació) hores 2-1-2006 dimecres l oa 17 h !5€ 

30v.s ía^ancat! 
nore; 

25-10-2005 
29-12-2005 

Dimarts ¡ 
dijous 10 a 11.30 h 20 € 

ractament de fotografía 25-10-2005 Dimarts i 
digital (iniciado] hores 29-11-2005 dijous i 6 a 17 h 15 € 

Fes un clic a les noves tecnologies! 

Vine al Centre Telematic d'Alpicatl 

Corttingui deis cursos: 

Window s i Offic e (iniciació) : 
El ratolí, el tecla! el monitor... 
Iniciació a l'entom Windows 
L'escriptor 

Els accessoris de Windows 
Creació de cárpeles i arxius 
Tras'lat d'informació 
Recerca d'arxius i documenls 
Iniciació a Word, Excel i Power 

Point 

Interne t i dissen y de pagine s 
web (iniciació) : 

Qué és internet? Perqué 
serveix? 

Aprenentatge del navegador 
Internet Explorer 

Aprenenta'ge en la recerca 
d'informació 

Tractamení de la informado 
Descárrega de programan 

lliure 
Explicació del programa 

dreamweaver 
Muntatge d'una página web 

Window s (avancat) : 
Les unitats 
['explorador de Windows 
(creació, manipulació i tipus 
d'arxius) 
La paperera de reciclatge 
Creació d'accessos directes 
Copla i formateig de disquets 
Insta) lacio i desinsta!-lacio de 
programes 
Pane!) de control 
U.tilitats de Windows 

Tractamen í de fotografí a digita l 
(iniciació) : 

instal tació de la camera 
Resolució d'imatges segons la 

seva finalitot 
Transferencia de fotografíes a 

l'ordinador 
Inserció i ¡ractament d'imatges 

en els programes mes habituáis 
Taller práctic on els participants 

hauran de dur la seva propia 
camera 


