aprofundeix&mòbil
30 de juny i 7, 14, 21 i 28 de juliol , d’11 a 12.30 hores

Coneix millor com funciona el teu telèfon intel·ligent.
Aprèn a optimitzar-lo i a fer-ne un ús més segur i privat.
Inscriu-t’hi gratuïtament a bit.ly/goTICestiu21mobil

fes, edita
&comparteix fotos
6, 13 i 20 de juliol, de 10.30 a 12.00 hores

Experimenta amb diferents consells i tècniques per fer
fotos (més) bones amb el mòbil. Explora el procés
creatiu i el flux de treball en fotografia.
Inscriu-t’hi gratuïtament a bit.ly/goTICestiu21fotos

fes, edita
&comparteix vídeos
9, 16 i 23 de juliol, de 10.30 a 12.00 hores

Experimenta amb diferents consells i tècniques per
aprendre a fer vídeos amb el mòbil. Explora el procés
creatiu i el flux de treball en vídeo.
Inscriu-t’hi gratuïtament a bit.ly/goTICestiu21_videos

calça’t i agafa el mòbil, que marxem! Descobreix i utilitza
aplicacions interessants, tot voltant pel territori.
Inscriu-t’hi gratuïtament a bit.ly/goTICestiu21passeja

anem a la
mobile Week!
8 i 9 de juliol

(pendent de programació oficial)

Et proposem participar en alguna
de les conferències i tallers
programades a la Mobile Week.
Aquesta iniciativa vol apropar la
tecnologia a tothom i reflexionar
sobre el seu impacte en la vida
quotidiana.

anem pel
terme de Tàrrega!
15 de juliol, de 9 a 13 hores
Mentre caminarem per un dels
itineraris naturals locals del
municipi, anirem provant algunes
aplicacions interessants que poden
ajudar-nos gaudir de la natura i del
defora.

anem a Cervera!
22 de juliol, de 9.30 a 13 hores
El Museu de Cervera ens proposa
reviure el call jueu de Cervera a
través de codis QRs. Mentre
passegem, aprenem a utilitzar
aquesta tecnologia, així com
conèixer els seus beneficis i riscos.
També explorarem algunes apps
turístiques interessants.

anem a Penelles!
29 de juliol, de 9.30 a 13 hores
Mentre passegem a la cacera de les
mostres d’art que hi ha per arreu
dels seus carrers, descobrirem
consells per fer (més) bones
captures i treure profit a les
càmeres del mòbil.
També experimentarem amb la
fotografia panoràmica i esfèrica.

