NOM de la formació: Aprofita i treu-li suc al teu mòbil!
Nivell: No cal tenir coneixements previs.
Si cal: Cal tenir un telèfon amb sistema operatiu Android.
Persona que s’ofereix com a formadora: Rebeca Mesas Medel
Dies i hores de disponibilitat: Dimarts i dijous de 9:30 a 11h.
Objectius

Continguts a treballar

Iniciar-se en l'ús dels telèfons
Trets físics comuns i la seva utilitat (encendre i apagar;
intel·ligents i la seva organització barra de notificacions; i icones)
L’aparença (entendre les icones i organitzar-les a la
pantalla segons convingui)
Els contactes (introduir; editar; buscar; i trucar)
Els missatges (icona; escriure; gestionar; i eliminar)
Calendari ( buscar, introduir, editar, i eliminar)
Alarmes ( buscar, introduir, editar, eliminar i parar)
QR ( què és i per a què serveix)
Aprendre a fer servir les
principals aplicacions.

Whatsapp (perfil, estats, contactes, xats, esborrar xats,
crear i gestionar grups, enviar arxius, trucades,
videotrucades)
Google maps (icona, cerques, funcionament)
Internet (dades, wifi, navegació, descarregues, gestió de
baixades i de propaganda)
Les aplicacions (com descarregar-les, característiques de
les aplicacions instal·lades, esborrar aplicacions)
Correu electrònic (crear correus; gestionar el compte;
enviar missatges; gestionar missatges; i adjunts)

Perdre la por a utilitzar el telèfon. Càmera i galeria ( fer fotos i vídeos; entendre la galeria;
esborrar)
Gestionar les fotos (buscar, entendre i organitzar)
Espai d’emmagatzematge (icona, gestió, entendre)

Nombre de sessions i durada:10 sessions de 90 minuts.
Grandària màxima del grup: 9 persones
Metodologia: Les classes parteixen d’una part teòrica, on s’explica el contingut del programa.
Cada punt pot durar una o dues sessions en una o dues depenent del tema, i sempre
s’acompanya amb una part pràctica. Tot el que s’explica es posa en posa en pràctica fent
diferents exercicis. I cada nova sessió es comença repassant el que s’ha fet la classe anterior.
També es fan exercicis per parelles.
Material i recursos necessaris: aula amb una taula àmplia i pissarra.DE LES SESSIONS

