Informàtica pràctica
Durada del curs:

07/10/2019 - 23/12/2019.
Centre Urban: dilluns de 09:30 h - 11:00 h.
.

Matriculació: primer es realitzarà una preinscripció de forma presencial en el centre o per la web de
l'Ajuntament. Una vegada es confirme la plaça per part del personal del centre, serà necessari realitzar una
autoliquidació i pagar la taxa en el banc. Aquesta taxa serà presentada en les aules el dia de començament
del curs per a deixar formalitzada la matrícula.

Objectiu del curs: conèixer els elements bàsics d'un ordinador, ser capaç d'identificar-los físicament i
reemplaçar-los en cas necessari. Conèixer i ser capaç de connectar i engegar un ordinador. Identificació i
resolució de problemes bàsics a nivell de connectivitat en la nostra casa. Aprendrem a gestionar de forma
centralitzada des del nostre pc varis serveis d'emmagatzematge en el núvol. Aprendrem l'ús bàsic d'un
certificat digital i aprendrem a signar documents. Es veurà també l'ús de la banca electrònica per a l'ús
diari des de casa (com fer transferències, veure saldos de comptes, etc...) i com es pot usar un mòbil, per a
pagar en establiments igual que amb la targeta. Es veurà com es realitzen compres per internet, per
exemple en Amazon i similars. Aprendrem a descarregar vídeos i música al nostre ordinador.

Requisits previs: No és necessari tenir cap coneixement previ per a la realització del curs.

Temari:
1- Elements bàsics d'un ordinador. Identificació i tipus. Què comprar i on?.
2- Connexió i engegada d'un ordinador.
3- Identificació i resolució de problemes de xarxa a casa.
4- Serveis en el núvol. Gestió centralitzada des de l'ordinador.
5- Banca electrònica i pagament amb mòbils.
6- Compres en internet.
7- Descarregar videos i música des d'internet.

Centre Urban Castelló.
Quadra de la Salera, S/N
Tlfno: 964-241040
Inscripció per internet: https://goo.gl/ydEy5C

Casal Jove Grao Castellón.
Carrer de la Marina Espanyola, 2
Tlfno: 964:282122
Inscripció per internet: https://goo.gl/yscALQ

