
CAPSULES FORMATIVES 
 

 

 

Seguretat en el teu ordinador 

(4 hores) 10 i 17 de Gener  de 17:00h a 19:00h 

 Quins riscos de seguretat tenim al 

nostre ordinador?  

Necessites protegir-te!! 

o Tipus d’amenaces 

o Configurar antivirus 

o Configurar un anti-spyware 

o Consells de seguretat....   

Creació de pagines web dinàmiques 

(4 hores) 10 i 17 de Gener  de 19:00h a 21:00h 

 Necessites una pagina 

web? Crea-la de manera 

rapida i senzilla. 

Crea les teves eines de 

promoció: Publisher (4 hores) 

24 i 31 de Gener  de 17:00h a 19:00h 

Promociona’t amb petites publicacions. 

 Butlletins 

 Tríptics 

 Targetes de presentació 

 Calendaris 

 Targetes de felicitació... 

Configurar i Utilitzar el teu 

dispositiu Apple (4 hores) 

24 i 31 de Gener  de 19:00h a 21:00h 

Aprèn a configurar, utilitzar i solucionar 

problemes dels teus dispositius Apple. 

 Iphone, Ipad, Ipod,IMac,Mac... 

Xarxes socials 

Avui en dia l’ús de les xarxes socials va en 

augment la mitjana d’utilització 

de Facebook es de prop de 4 

hores diàries entre un 48% dels 

usuaris de la xarxa social. 

Podem trobar feina o posicionar-nos com a 

professionals. 

Xarxes Socials 1 (Les xarxes socials i la 

recerca activa de feina) 4 hores 

7 de Febrer  de 17:00h a 21:00h 

Crea i gestiona les teves 

xarxes d’amics a Internet, 

Troba feina des de les xarxes 

socials. Quins tipus de 

Xarxes existeixen? Facebook, Twiter, MySpace, 

Tuenti... 

Xarxes Socials 2 (Com usar Facebook 

des d’una perspectiva de negoci) 4h 

14 de Febrer  de 17:00h a 21:00h 

Màrqueting, comunicació, 

identitat online, creació de 

marca,relació amb els clients i 

seguidors... Les possibilitats de 

Facebook a l’empresa són molt àmplies. 

Xarxes Socials 3 (Twitter per a la 

comunicació de l’empresa i el 

professional) 4h 

21 de Febrer  de 17:00h a 21:00h 

Descobreix les opcions que 

tenim per Utilitzar Twitter a 

favor de la nostra empresa o 

de la nostre imatge 

professional i així poder treure’n el màxim 

profit.

http://www.artsioficis.cat/index.html

