
comunica’tiniciació al correu electrònici la missatgeria instantània  els dimecres, de 10.15 a 11.30 hores Inici, 30 de gener | 12 sessions

navega + aprofundiment en la navegació i ús de la xarxa  els divendres, de 9.30 a 11.00 hores  Inici, 15 de febrer | 10 sessions

inicia’t&mòbiliniciació en l’úsdels dispositius mòbils
els divendres, de 12.00 a 13.30 hores      Inici, 15 de febrer | 10 sessions

programa iniciació a la programació amb Scratch
els dijous, de 19.00 a 20.15 horesInici, 31 de gener | 12 sessions

escriu iniciació al processador de textos Google Docs. 
els dijous, de 17.15 a 18.30 horesInici, 31 de gener | 12 sessions

ocupa’t
els dilluns, dimecres i divendres,de 10 a 11.30 horesdel 18 de gener a l'11 de febrer

les TIC al servei del foment i la millora de l’ocupabilitat 
 iniciació a la programació amb Scratch



escolta
cada dimecres, a partir de les 9.00 hores, a Ràdio Tàrrega (92.3 FM)Recupera totes les targetes a goticradio.wordpress.com

informa’t i explora l’univers TIC, a través de les ones

gòTIC Obert
els dilluns, de 9.00 a 11.00 horesels dimarts, de 16.00 a 18.00 horesels dijous, de 18.00 a 20.00 horesels divendres, de 11.00 a 13.00 hores

 ús lliure i gratuït de la xarxa. 

1 cop de mà
els dilluns, de 9.00 a 10.00 horesels dimarts, de 17.00 a 18.00 hores
acompanyament i ajuda TIC

trobaràs més informació 
escanejant aquest codi QR,
al web tarrega.cat/gotic/gotichivern19
als perfils socials del servei 
o al taulell del Centre d’Entitats.

Inscripcions
22 de gener de 2019

activitats matutines,
de 11.00 a 13.30 hores
activitats vespertines,

 de 17.00 a 20.00 hores

Les persones interessades en participar en alguna 
activitat, s’hi han d’inscriure presencialment, dins 

l’horari indicat.

Totes les activitats són gratuïtes, però tenen un 
cost. Gràcies per donar-los-hi valor!

La falta d’assistència reiterada sense justificació prèvia 
implica la pèrdua automàtica de la plaça.

http://goticradio.wordpress.com/
https://www.tarrega.cat/gotic/gotichivern19
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