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FormaTIC és un programa de formació en
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) –informàtica bàsica i iniciació a internet–
que es porta a terme des de l’any 2001. Està
promogut i coordinat per l’Ajuntament de
Manresa i es concreta en tallers d’iniciació i
monogràfics.
Els tallers FormaTIC tenen entre 12 i 15
places i es fan a les aules d’informàtica del
Casal de les Escodines (c/ Sant Bartomeu, 50) i
al Centre Cívic Selves i Carner (c/ Bernat Oller
14-16).
Preu: 3 euros per hora

Descomptes
Es realitza un descompte del 50% en el taller
d’iniciació a la informàtica i internet (ja està
aplicat en el preu).
S’aplica un descompte del 100% als aturats
en procés de recerca activa de feina que facin
la inscripció al CIO- Centre d’Iniciatives per a
l’ocupació (c/ Verge de l’Alba - Casa Caritat).

INSCRIPCIONS
Del 15 de febrer fins a dos dies abans de l’inici
del taller. Per telèfon o personalment a:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça Major, 1 Baixos. Tel. 010
De dilluns a dijous, de 8.30 a 18 h, i divendres,
de 8.30 a 15 h

Casal de les Escodines
c/ Sant Bartomeu, 50. Telf 93 872 54 54
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i de 16 a 21 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h, i de 16 a 20 h.

Centre Cívic Selves i Carner
c/ Bernat Oller, 14-16. Tel. 93 872 74 77.
De dilluns a divendres, de 16 a 21 h

DADES NECESSÀRIES
Codi i nom del curs
Nom i cognoms
DNI
Data naixement
Adreça, població i codi postal
Telèfon mòbil i/o altre telèfon de contacte
Correu electrònic
Número de compte corrent (per domiciliar el
pagament)
Les places es cobriran per rigorós ordre de
sol·licitud i no es formalitzarà cap inscripció si
no es poden facilitar totes les dades

DIPLOMA
Els alumnes dels cursos de FormaTIC rebran un
diploma d’aprofitament del taller sempre que
s’hagin assistit a un mínim del 75-80% de les
sessions.

Inscriu-te a partir del 15 de febrer

Iniciació
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TIC01 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET
Si penses que això dels ordinadors no és per a tu i que no te’n sortiràs
mai, perquè és massa espès i complicat, aquest és el teu taller. En
finalitzar-lo, hauràs perdut la por a la informàtica i hauràs assolit uns
coneixements elementals de l’entorn Windows, del processador de
textos i una iniciació a internet (navegació i correu electrònic).
dates: Dimecres 28 febrer, 7, 14, 21 març, 4, 11, 18, 25 abril, 2 i 9 de maig de 16.30 a
18.30 h, al Casal de les Escodines preu: 30 € organització i inscripcions:

Ajuntament de Manresa
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TIC05 PHOTOSHOP: RETOC D’IMATGES
Les fotografies no sempre ens surten com volem, però amb els programes
de retoc podem modificar-les i deixar-les tècnicament correctes. El curs
s’adreça a persones que vulguin aprendre com perfeccionar tècnicament
les seves fotografies a través de l’ordinador. Veurem les proporcions,
diferents resolucions i pes per imprimir-les o compartir-les. Treballarem
les capes i les màscares. Farem retocs com il·luminació, inclinació, contrast,
nitidesa, cromatismes, saturacions... Com a novetat dedicarem alguna
sessió a retocar les fotografies que cada assistent vulgui.
dates: Dijous 1, 8, 15, 22 març, 5, 12 abril de 16.30 a 18.30 h al Centre cívic Selves i
Carner preu: 36 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

Imatge digital
TIC02 FOTOGRAFIA AMB MÒBIL PER ANDROID
Donarem una visió general d’aquesta tendència que està tan de moda,
alhora que hi integrarem un punt de vista sobre creativitat i tècnica
fotogràfica. Farem fotografies amb telèfons, visualitzarem, guardarem i
editarem les fotografies, tant amb l’aplicació del propi telèfon, com amb
altres apps gratuïtes específiques d’edició i publicació. Aprendrem de
manera fàcil a treure tot el profit del nostre mòbil.
dates: Dimecres 7, 14, 21 març, 4, 11, 18 abril de 10 a 12 h, al Casal de les Escodines
preu: 36 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

TIC03 PHOTOSHOP. RETRAT: RETOC I CREATIVITAT
El taller s’adreça a les persones que vulguin aprendre a retocar les seves
fotografies (retrats) a través de l’ordinador. Treballarem amb pràctiques
concretes. Alguns dels continguts són: corregir o eliminar imperfeccions i
rejovenir, eliminar reflexos de la cara... En resum, perfeccionar els retrats.
També aprendrem a extraure la persona d’un fons o canviar el fons de
la foto, a posar marc fotogràfic al retrat i a realitzar exercicis creatius per
donar personalitat a la nostra fotografia de retrat.
dates: Dijous 1, 8, 15, 22 març, 5, 12 abril de 19 a 21 h al Centre Cívic Selves i Carner
preu: 36 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

TIC04 PHOTOSHOP: CREATIVITAT D’IMATGE
Aquest taller s’adreça a les persones que no es conformin sols amb fer
fotografia, sinó que vulguin obrir-se a un ventall de possibilitats per
utilitzar-la en decoració, regal, concursos, o per propi exercici personal i
d’estètica... Els continguts inclouen treballar en capes, fusions i filtres, i
també fer efectes diversos, presentacions, fotomuntatges, per personalitzar la nostra fotografia amb exercicis creatius.
dates: Dimecres 25 abril, 2, 9, 16, 23, 30 maig de 10 a 12 h al Casal de les Escodines
preu: 36 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

REALITZAR ÀLBUMS I PRESENTACIÓ DE
TIC06 FOTOGRAFIES A XARXES SOCIALS
Per compartir o gaudir les nostres fotografies ens cal un suport. Aquest
pot ser virtual, informàtic o físic. En aquest taller aprendrem des de com
organitzar i retocar prèviament els arxius digitals, guardar-los amb les
resolucions adequades i els formats apropiats, fins a confeccionar diferents
tipus d’àlbums o a penjar-los a les xarxes socials (Instagram, Flickr...)
dates: Dilluns 7, 14, 21, 28 maig, 4 juny de 16.30 a 18.30 h al Centre Cívic Selves i
Carner preu: 30 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

Altres tecnologies
INTRODUCCIÓ A LES XARXES SOCIALS I
TIC07 CREACIÓ DE BLOGS
En aquest taller aprendràs a gestionar les dues xarxes socials més
utilitzades (Facebook i Twitter), a compartir tot tipus d’informació,
a personalitzar-te el perfil, a gestionar la privacitat de les teves
publicacion així com a conèixer les eines teòriques i pràctiques bàsiques
per a la creació de blogs, per la comunicació d’experiències personals.
dates: Dimarts 15, 22, 29 maig, 5 i 12 de juny de 16.30 a 18.30 h al Casal de les Escodines
preu: 30 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

TIC08 APRÈN A OPTIMITZAR EL TEU SMARTPHONE
Un telèfon intel·ligent (en anglès smartphone) és un telèfon mòbil amb
capacitat d’ordinador i que permet múltiples funcions. Aprendrem a
guardar els contactes al dispositiu, crear i enviar missatges, descarregar
aplicacions, utilitzar el WhatsApp i Google Maps, entre altres eines bàsiques.
dates: Divendres 2, 9, 16, 23 març, 6, 13 abril de 10 a 12 h al Casal de les Escodines
preu: 36 € organització i inscripcions: Ajuntament de Manresa

