Guia bàsica de
gestió del Punt TIC

Aquesta és una petita guia per orientar-te en la feina com
a dinamitzador o dinamitzadora d'un Punt TIC. És una breu
contextualització del que són aquests punts i la seva xarxa.
Recull tot un seguit d'indicacions i consells per al bon funcionament d'un Punt TIC, com ara la planificació i avaluació
dels serveis que s'hi ofereixen. Pretén aglutinar experiències i
models reals presents a la xarxa per afavorir l'acollida dels
nous membres. I com que la Xarxa Punt TIC evoluciona dia a
dia, aquest document és obert a noves aportacions i millores.
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Què és un Punt TIC?
Els Punt TIC són centres de referència territorial pel que fa a les tecnologies de la
informació i el desenvolupament comunitari i social a partir de les TIC. Són espais habilitats per
acollir ordinadors (amb els seus respectius programaris i perifèrics) i que compten amb un/a
dinamitzador/a. L'objectiu és donar accés a la ciutadania a les noves tecnologies i fer tasques
de suport, orientació i formació personalitzades. El Punt TIC ha d’estar dotat de la infraestructura necessària per albergar totes les persones que el visitin.
Cada Punt TIC està ubicat en un espai
diferenciat. Per tant, la filosofia inicial és la
mateixa, però amb desenvolupaments diferents,
responent al tipus d'entitats i a les persones
usuàries del seu entorn. Aquests espais els trobem a biblioteques o sales multimèdia, s'especialitzen en programari lliure o, com ara els
Òmnia, en la inclusió social, o en serveis per al
teletreball...
Malgrat aquestes diferències, tant d'ús com
tecnològiques, els punts s'organitzen en xarxa.
És important comprendre que la Xarxa Punt TIC
no la fan les connexions a Internet, ni tan sols els
recursos penjats a un lloc web, sinó la participació
dels seus membres, la comunicació, el treball i el
suport mutus.
Així doncs, parlem d'una doble existència: una
de física o territorial i una altra de virtual o en línia.
Per a la primera, la preocupació principal és la
detecció de necessitats dins de l'entorn local i la
creació de recursos per donar-hi resposta. La
segona genera dinàmiques de col·laboració amb
altres punts independentment de la proximitat
física, per compartir interessos amb altres companys i companyes, i impulsar nous projectes
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Entre les diferents línies de treball i
continguts, trobem, sovint de forma
simultània:

•Desenvolupament:

Usos de les TIC per a la cohesió i el
desenvolupament territorial, tècniques per
al treball amb grups i col·lectius.

•Alfabetització:

Alfabetització digital, millora de
l'accessibilitat de les TIC, didàctiques i
metodologies per al treball amb les
persones a través de les TIC.

•Inclusió social:

Usos educatius de les TIC, aplicacions per
a persones i col·lectius amb discapacitats i
en risc d'exclusió social, tècniques
d'integració social a través de les TIC,
gestió i foment de projectes educatius.

•Administració:

Usos de l'administració electrònica.

•Creixement econòmic:

Usos de les TIC a les PIMES, teletreball,
desenvolupament econòmic a través de
les noves eines de la societat de la
informació.

•Tecnologia:

Innovació, tecnologia TIC, foment del
programari lliure.

•Participació en la societat TIC:
Creació digital, participació virtual, ètica
aplicada a la informàtica, usos domèstics
de les TIC.
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Què és la Xarxa Punt TIC?
La Xarxa Punt TIC és una construcció resultat de molts anys de treball per part de les
diferents entitats i ens que en formen part i que, des de l'any 1 999, han anat sumant esforços i
inversions per tal d'obtenir el resultat actual: una xarxa amb un gran potencial i un extens
ventall de recursos, amb una important presència al territori i una gran experiència de treball en
diferents àmbits, especialment en l'atenció a la ciutadania, aspectes que ara conflueixen en un
gran projecte.
En l'actualitat, la Xarxa Punt TIC és producte de l'esforç de la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Governació i Administracions Públiques, qui, en cada territori i per a
cada Punt TIC, manté un conveni de col·laboració amb consells comarcals, ajuntaments,
entitats privades sense ànim de lucre, ens locals, etc., contraparts que sumen esforços i
voluntats per fer realitat la xarxa.

El personal dinamitzador
Definició
El personal dinamitzador s'encarrega d'afavorir la participació activa dels integrants de la
xarxa local, de guiar i dotar les persones participants d'unes eines tecnològiques bàsiques i
de acompanyar-los en la seva utilització.
En general, el perfil del dinamitzador o
dinamitzadora combina la vessant tècnica -ja
que ha de conèixer les eines informàtiques, tant
de programari com de maquinari, i fer el manteniment dels equips- amb la vessant social
-perquè ha de transmetre els seus coneixements i adaptar-los al perfil dels i de les persones participants-, i es consolida en referent
pel que fa a les TIC destinades a la ciutadania.
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Funcions pel que fa a...
L'entorn immediat

La gestió del Punt TIC

• Analitza el seu entorn immediat i detecta les
necessitats de la població en relació amb les
TIC i el paper que hi pot tenir el punt.

• Gestiona els recursos -humans, materials, econòmics- i optimitza la seva gestió. Això inclou el
maquinari i el programari, que procura mantenir
en les millors condicions possibles.

• Contribueix a la vida local, tot coordinant-se
amb els ajuntaments, el teixit associatiu, centres educatius, les empreses i les institucions.

• Estableix la normativa que regeix l'espai, vetllant per un ús correcte i per la satisfacció dels
participants.

• Implementa un pla de comunicació, d'acord
amb les institucions de referència, per tal de
garantir que el recurs sigui conegut a la xarxa
local.

• Organitza la documentació generada pel
desenvolupament de la seva activitat, segons la
legislació i els procediments administratius corresponents.

Les persones participants
• Potencia la implicació de tots els i les participants que passin pel punt, de manera que se
sentin part activa de les activitats que s'hi fan.
• Té present que les TIC són una eina de millora
personal, dins d’un context sociabilitzador. Les
activitats han de generar un ambient d'interacció i
ajuda col·lectiva entre les persones que participen al Punt TIC.

La Xarxa Punt TIC
• Manté la comunicació amb la resta de punts per
intercanviar experiències, donar i rebre informació i recursos.

• Procura afavorir l'accés de tots i totes, creant
activitats i continguts adequats, significatius i accessibles per a tothom, amb especial atenció als
grups amb més risc de ser exclosos dels beneficis
de la societat de la informació.

• Desperta la motivació de les persones
participants i del mateix personal dinamitzador al
treball en xarxa. Té molt en compte l'espai virtual
de la Xarxa Punt TIC com a recurs amb una
doble funció: cap a fora, ja que és una eina de
difusió i comunicació, i cap a dins, perquè
nodreix el punt amb nous recursos, idees, informacions...

• Dóna, en resposta a les necessitats plantejades, eines i continguts formatius i divulgatius de
les TIC. Posa a l’abast de la ciutadania recursos i
informacions útils per a la seva vida diària
(recerca de feina, consultes a Internet i tràmits en
línia, entre d’altres).

• Contribueix a les campanyes de sensibilització
ciutadana de promoció de les TIC, aprofitant
aquests recursos en benefici dels seus participants.

• Proposa diferents tipus d'activitats, tot emprant
els diversos recursos disponibles a la xarxa i
adaptant-los a l'edat i perfil de les persones participants.
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Recursos de la Xarxa Punt TIC
Servei d'assistència tècnica

Formació

D'aquest servei s'encarrega una empresa
que dóna suport informàtic respecte al material informàtic que hagi estat proporcionat
per la Generalitat. El servei d’atenció es fa
per telèfon o per correu electrònic, i la resolució d'incidències es fa per sistema de
control remot o, si escau, de forma presencial.

Per començar, tenim el Curs d'acollida i
introducció a la Xarxa Punt TIC per al nou
personal dinamitzador, on es presenta un breu
repàs històric de la xarxa, així com una descripció dels recursos i les tasques pràctiques
del dia al dia al punt.
Per matricular-te has de donar-te d'alta al
web PuntTIC.cat, com a dinamitzador o dinamitzadora. Un cop fet això, pots entrar a la
intranet, on trobaràs l'enllaç a la plataforma
virtual d'aprenentatge de la Xarxa Punt TIC, i
també trobaràs cursos relacionats amb les noves tecnologies.

Servei d'assistència tècnica
(Help Desk)
900 800 61 9
suport.informatic@punttic.cat

Oficina Tècnica i portal PuntTIC.cat
L'Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC dóna suport al personal dinamitzador i vetlla per la
coordinació i la col·laboració entre els punts, organitza trobades, genera altres estratègies de
dinamització i nodreix de continguts i recursos els diferents webs de la xarxa.
En una xarxa tan heterogènia (Punt TIC en espais diferenciats, usos diversos, amb materials i
mides diferents, titularitats diverses i dinamitzadors/ores amb nivells de formació en TIC
dispars), l'espai virtual és un element essencial per formar comunitat i fomentar el sentiment de
pertinença a la xarxa, així com per oferir continguts i recursos tant per a la ciutadania com per
al personal dinamitzador.
A través del portal PuntTIC.cat, dinamitzadors/ores, entitats i administracions informen de les
seves polítiques, accions i propostes per a la ciutadania, d'una banda, i comparteixen
coneixements, reflexions i recursos, d'una altra. Aquest espai virtual es constitueix en una
referència necessària pel que fa als avenços i innovacions de la societat de la informació i les
seves aplicacions en l'acció social, econòmica i ciutadana. És un punt de trobada viu i dinàmic,
el reflex virtual de la xarxa real.
7
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Posada en marxa d'un nou Punt TIC
Fer inventari de material
El primer de tot és saber amb quin material comptes. Així, un bon primer pas és fer un llistat o
inventari del material i l'estat en què es troba: ordinadors, impressores, monitors, tot tipus de
perifèrics, programes i còpies de seguretat, mobiliari, pissarra, projector.... Tot allò que sigui
susceptible d'ésser utilitzat en un curs o activitat.
El següent pas lògic és comprovar si funciona correctament tot el material que acabes
d'inventariar: que tots els ordinadors s'engeguin sense problemes, que tinguin els programes
necessaris, accés a Internet i a la xarxa interna. És a dir, per a cada ordinador et suggerim
comprovar:

Els annexos inclouen un petit

•La configuració de cada màquina
•La connexió a Internet
•El programari (que estiguin instal·lats
els programes necessaris)
•La seguretat (que els equips estiguin
protegits)

glossari

amb termes útils per fer aquest
inventari i altres mots tecnològics

És una bona idea mantenir aquesta llista sempre actualitzada, amb tot el material informàtic
que hi ha al punt i el seu estat. Ha d'incloure el programari instal·lat i les claus d'accés. Així, per
exemple, pots estalviar molt de temps si has de descriure una avaria al servei d'assistència
tècnica.
També hi ha certa informació bàsica que s'ha de registrar, com ara les referents a la
connectivitat a Internet (proveïdor, dades d'accés, configuració), correu electrònic, maquetes
en DVD, etc. Davant de qualsevol dubte, contacta amb l'Oficina Tècnica, que t'orientarà.
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Donar-te d'alta al portal PuntTIC.cat i emplenar les fitxes
Una de les primeres coses que pots fer quan
t'incorpores com a nou dinamitzador o dinamitzadora és donar-te d'alta al web de la Xarxa
Punt TIC. Has d'entrar a l'espai d'intranet que
trobaràs a la part superior de la pantalla, fer clic a
"Dóna't d'alta" i emplenar la fitxa seguint les
instruccions.

Un cop estiguis donat/ada d'alta, t'arribarà per correu electrònic el nom d'usuari i la
contrasenya per entrar a la part interna de l'espai virtual. Després podràs repassar i completar
la fitxa d'“El meu compte” (al menú negre de dalt), amb les teves dades i les del teu punt.

Al mateix espai, podràs emplenar la fitxa del teu Punt TIC. Això és important perquè permet a
tothom (Oficina Tècnica, dinamitzadors/ores i tota persona que vulgui consultar el portal PuntTIC.cat)
conèixer les dades de contacte i poder centralitzar la informació de les activitats que s'hi fan, i les
notícies i informacions relacionades amb el teu punt que pots publicar tu mateix/a.
9
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Conèixer l'entorn i fer difusió del Punt TIC
La teva entitat gestora t'indicarà les línies de treball generals, així com els objectius i la
filosofia de la comunitat a la qual pertany el Punt TIC. Tots aquests elements et donaran ja una
idea clara de cap a on han d'anar dirigides les activitats i/o cursos. A més a més, et posarà en
contacte amb altres àrees, com ara regidories de joventut, igualtat i promoció econòmica del
mateix consell comarcal o ajuntament, o altres serveis de l'entitat per treballar conjuntament.
Per concretar quins serveis ha d'oferir el punt és imprescindible conèixer l'entorn immediat.
L'entitat gestora t'informarà sobre la història i les condicions actuals del barri o localitat, el tipus
de població (jove, gran, autòctona, immigrant...), les opcions generals d'accés a les TIC, entre
d'altres. També pots preguntar directament a la gent que hi viu i a les entitats, grups socials,
empreses; així aconsegueixes informació alhora que fas promoció del punt.
ALGUNES FONTS
D'INFORMACIÓ...

Pàgines web de l'ajuntament
o la Generalitat,
enciclopèdies, Viquipèdia,
guies turístiques o qualsevol
tipus de mitjà divulgatiu sobre
el barri o poble on estigui el
teu Punt TIC.
Per obtenir dades concretes,
consulta el web
www.idescat.net.

Mentre prepares les activitats, pots fer la difusió del Punt TIC. D'una banda, pots fer-ho des
del Punt TIC mateix, obrint algunes hores i dedicant-les a l'ús lliure dels ordinadors. Així pots
xerrar amb la gent que hi vingui, explicar-los el projecte, preguntar què esperen ells del punt,
conèixer les persones clau del poble/barri -és a dir, persones que viuen a l'entorn, coneixen
tothom i són nodes importants de la xarxa social- i que et poden facilitar altres contactes.
D'altra banda, la difusió també s'ha de fer fora, sortint del Punt TIC; d'aquesta manera
aprofites per conèixer millor el territori i les necessitats de la gent, i que alhora et coneguin a tu.
Per aquesta raó també és important relacionar-se amb altres organismes de l'entorn.
10
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Presentar-te a les entitats i serveis del territori

Díptic o quartilla
promocional

Què s'hi pot posar?

Objectius del punt• Activitats i cursos
Adreça i forma de contacte• Horaris

On es pot distribuir?

Entitats i associacions
Serveis (biblioteques, centres cívics,
escoles...)
Comerços de proximitat

Com es pot maquetar?

Consulta el PIV!

És molt important conèixer el teixit associatiu
i empresarial del poble o barri, per tal de saber
quantes associacions, agrupacions, entitats i
empreses hi ha, i a què es dediquen. Ho pots
fer consultant els registres locals, cercant-les a
Internet o preguntant a la teva entitat gestora.
Parlar amb elles també t'ajudarà a detectar les
necessitats de la població respecte a les TIC i
a plantejar activitats, serveis i/o cursos. Consulta
el Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya per incloure logotips als teus
materials de promoció.

Escoltar les necessitats de les persones que hi participen
Parlar amb els i les potencials persones que participen en el Punt TIC és fonamental per tal
d'adaptar l'oferta a les necessitats més immediates. Depenent de l'edat, l'origen, el gènere... les
activitats hauran d'estar enfocades d'una manera o d'una altra. Parla i comparteix impressions
amb altres dinamitzadors/ores de la xarxa, t'ajudaran o orientar-te a partir del diagnòstic inicial.

Cercar recursos
Aquesta és una tasca que hauràs de fer de
manera continuada. El món de les TIC avança
cada dia, les eines que ofereix s'actualitzen
constantment i et poden ser molt útils per
millorar el teu dia a dia al punt, i el de les
persones que hi participen. L'espai virtual de
la Xarxa Punt TIC et pot ser de gran utilitat.

www.punttic.cat/recursos

Trobaràs un apartat amb enllaços i recursos
formatius, a banda de les notícies sobre l'actualitat de les noves tecnologies i l'agenda,
que s'actualitzen habitualment.
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Definir el projecte del Punt TIC
Com a dinamitzador/a, un cop analitzada la situació del teu Punt TIC i fets els primers
contactes al teu entorn, podràs definir els objectius de treball i organitzar el funcionament del
Punt TIC amb una bona planificació: normativa, calendari, horari, oferta d'activitats i cursos, etc.

Calendari i horaris
La planificació ha de reflectir
de forma detallada les accions
a desenvolupar, amb un calendari específic de les activitats i
cursos al llarg del cicle. També
pot incloure un pla de difusió
més ampli.
Recorda que és convenient
organitzar l'horari atenent a les
franges d'edat de les persones
que hi participen, els usos que
es facin de la sala i els objectius
marcats.
També has de tenir en compte
el temps que et caldrà per fer el
manteniment dels ordinadors,
així com la planificació i avaluació de noves activitats.

En els annexos
trobaràs exemples de
calendaris, normativa i
planificació
d'activitats, creats en
altres Punt TIC

Normativa d'ús
Les normes contribueixen al bon funcionament i a la convivència dins del punt. Cal tenir ben present que són flexibles i
s'ajustaran a les necessitats de cada moment. Han d'estar a la
vista de totes les persones que hi participen, perquè puguin ser
consultades en qualsevol moment i fins i tot negociades segons
la circumstància.

Proposta de serveis
Els serveis, com ja hem comentat, s'adaptaran a les
persones, com també els horaris. Es pot gestionar l'ús dels
ordinadors segons criteris d'edat, de col·lectiu, de tipologia
d'activitat, etc. Molt importants seran també les ava-luacions
que en feu, tant tu com les persones que hi participen, que
orientaran la futura oferta de cursos i activitats.
12
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Dinamitzar un Punt TIC ja creat
Què t'ha de traspassar qui et precedeixi?
En cas de tenir un/a predecessor/a, l'ideal seria que quedeu perquè et traspassi tota la
informació rellevant. Si no podeu concertar una trobada presencial, almenys tindràs una
memòria o informe que et posarà al dia de les bases ja creades al Punt TIC.

Inventari de material
El primer de tot és saber amb quin material comptes. Així, hauries de consultar -i, ja que t'hi
poses, actualitzar- el llistat o inventari del material amb què comptes i l'estat en què es troba:
ordinadors, impressores, monitors, tot tipus de perifèrics, programari i còpies de seguretat,
mobiliari, pissarra, projector.... Tot allò que sigui susceptible d'ésser utilitzat en un curs o
activitat1 .

Informació sobre...
L'entorn

Participants
Al teu Punt TIC podràs
consultar els registres
sobre la tipologia de
participants, així com els
llistats de la gent inscrita
als cursos.
Això et permetrà fer-te
una idea del públic que
hauràs d'atendre, de com
s'enfoquen en l'actualitat
els serveis oferts, com es
poden millorar i, fins i tot,
planificar nous projectes
i estratègies.

Quan s'obre un nou Punt TIC, es recull informació sobre l'entorn
(la història, dades de població, estadístiques, contactes, el teixit
associatiu, etc.). És molt important que llegeixes aquests
documents amb atenció, per ubicar-te i saber quines són les línies
generals que hauràs de seguir al punt. També cal que coneguis
altres associacions, organismes oficials i el teixit empresarial de
l'entorn, i si ja es fa un treball conjunt o encara s'han de crear
estratègies comunes.

Normativa del Punt TIC
Cal conèixer-la perquè és la base del bon funcionament del Punt
TIC. Han de ser conegudes per totes les persones que utilitzen el
punt. Es tracta de regles flexibles, que es poden i s'han d'adaptar
per millorar el servei.

1 Per a més informació, consulta la pàgina 8.
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Recursos

Memòria i informes

El dinamitzador o dinamitzadora anterior
et deixarà uns recursos ja creats, directoris
per consultar, etc. De tota manera, aquesta
tasca es fa continuadament, per tant, et
recomanem l'espai virtual de la Xarxa Punt
TIC.

Per saber més sobre el teu Punt TIC i la
seva història, hauràs d'aprofundir a les
memòries de projecte, els informes i les
persones que hi participen. Això t'ajudarà a
conèixer millor el funcionament intern i et
donarà uns punts de referència per redactar
els teus propis informes.

Al portal PuntTIC.cat hi trobaràs enllaços i
recursos formatius, a banda de les notícies
sobre l'actualitat de les noves tecnologies
que es publiquen habitualment. I com que
entre tots els punts fem la xarxa, esperem
les teves aportacions; l'Oficina Tècnica et
donarà suport per publicar.

Què has de fer tu mateix/a?
Donar-te d'alta a PuntTIC.cat i actualitzar les fitxes
Una de les primeres coses que pots fer quan t'incorpores com a nou dinamitzador/a és donarte d'alta a l'espai virtual de la Xarxa Punt TIC, entrant a la intranet i seguint les instruccions de
l'apartat "Dóna't d'alta" per emplenar la fitxa2 .

(Re)Definir el projecte del Punt TIC
Tot Punt TIC té una planificació d'activitats.
Probablement, el dinamitzador o dinamitzadora anterior ja
havia deixat un calendari detallat de les activitats i cursos
per uns mesos. Però potser prefereixes fer-lo a la teva mida,
en funció de la diagnosi contínua que facis dia a dia.
Passa el mateix amb els continguts dels cursos i activitats, que hauràs de plantejar segons els teus coneixements i els dels teus col·laboradors, i les necessitats que
detectis a les persones que hi participen.
2 Per a més informació, consulta la pàgina 9.
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Tancant un cicle
En acabar el trimestre, tanquem un cicle per començar-ne el següent. És el moment de la
reflexió. És important dedicar un temps a l'avaluació del que hem fet i els resultats per planificar
les pròximes accions:

Avaluació
•Avaluació de cada activitat i curs.
•Avaluació de la difusió (els contactes i la col·laboració amb altres entitats).
•Avaluació dels horaris (en funció de l'època de l'any, de les necessitats puntuals, etc.).
•Avaluació general de la planificació (inclou avaluacions específiques de cursos i activitats).
•Avaluació per part dels participants: és molt important saber-ne l'opinió directament (en els
annexos hi ha mètodes per dur a terme aquesta avaluació).
•Informe o memòria que descrigui breument les activitats dutes a terme. El més important és
que inclogui incidències o imprevistos que hagin anat sorgint, com els has solucionat i
recomanacions per al següent cicle.

Planificació

Portal PuntTIC.cat:
www.punttic.cat

Oficina Tècnica: 902 365 209
oficina.tecnica@punttic.cat

Servei d'assistència tècnica:
900 808 272
suport.informatic@punttic.cat

Amb el teu saber i experiència pots
ajudar altres dinamitzadors i
dinamitzadores.

Comparteix idees,
comparteix activitats,
fes xarxa!

Amb la base de l'avaluació del cicle anterior,
ja pots elaborar una planificació per al cicle
següent, i incloure-hi els canvis que consideres
oportuns per millorar cada vegada més els
serveis del Punt TIC.

Execució
La guia termina aquí. Un nou cicle comença... i amb ell, l'oportunitat de millorar el Punt
TIC, corregir els vells errors i provar noves
accions. Ara ja tens certa experiència però
recorda que no estàs sol/a en la teva tasca;
tens molts recursos al teu abast, utilitza'ls!
15
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Materials de difusió
Presentem una petita mostra d'exemples reals de materials de difusió de diferents Punt TIC. Recordeu
que per a l'elaboració de díptics podeu consultar el Programa d'identificació visual.

Promoció del Pallars Sobirà
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Promoció del Solsonès
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Promoció del GòTIC Ajuntament de Tàrrega

Autor: Ramon Oromí Farré
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Carta de presentació
Aquest model de carta pot ser útil com a guia per presentar-te als organismes de l'entorn del
teu Punt TIC.

Adreça
Telèfon
Fax
Web del punt
Correus electrònics
Persona de contacte

Aquí podeu introduir el
vostre logotip o el de
l'entitat gestora.

Benvolguts/udes,
Ens dirigim al vostre servei (entitat/organisme/empresa) per tal de donar-los a conèixer els
serveis que prestem com a Punt TIC. D’aquesta manera també volem establir un primer
contacte amb vostès, no tan sols com a Punt TIC, sinó també com a entitat / organisme.

Descripció de la ubicació del Punt TIC i de les activitats que s'hi duen a terme:
•Projecte del Punt TIC.
•Equipament del punt.
•Els serveis.
•Horari del punt i l’organisme.
•Nom del dinamitzador o dinamitzadora.

Atentament,
(signatura)

20
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Proposta d'esquema de curs o activitat
Et proposem aquest model per dissenyar les teves accions pedagògiques:

Objectius
QUÈ

es vol aconseguir amb aquest
curs/activitat? A partir de la demanda de la teva
entitat gestora i el coneixement de les necessitats
i mancances de la població has d'oferir cursos/activitats adaptats.

Metodologia
COM

es volen assolir aquests objectius?
Explica les activitats concretes que es faran al
llarg del curs.

Participants
QUI assistirà a aquesta formació? Defineix si les

persones inscrites tenen un perfil concret i si hi
haurà diferents nivells coexistint dins la mateixa
activitat.

Avaluació de les persones que hi participen

S'han assolit els objectius? Això es pot fer
mitjançant proves/exàmens al final, seguiment
constant, exercicis periòdics, autoavaluacions
(assistides pel dinamitzador/a), etc.

Exemple per a un curs
d'alfabetització digital:

Els objectius serien:

• Ensenyar als participants l'ús bàsic de
l'ordinador (detallar programes i accions).
• Dotar-los d'una mínima base teòrica sobre
el funcionament dels ordinadors.
• Ensenyar-los a obrir un compte de correu i a
utilitzar-lo.
• Ensenyar-los a fer gestions en línia.
• Transmetre'ls les possibilitats que ofereixen
les TIC per al seu desenvolupament personal.

Apunts sobre metodologia:

• Exercici 1 : conèixer perifèrics (monitor,
teclat, ratolí). Usar-los, aprendre a navegar
per les finestres.
• Exercici 2: processador de textos: obrir el
processador, nou document, tipus de lletra,
formats, paràgraf, desar el document...

Per adequar-nos al nivell dels
participants:

• Podem passar-los una enquesta prèvia de
coneixements (consulteu l'annex següent).
• Podem preparar més exercicis de cada
tema per assolir coneixements o afegir altres
temes per a l'alumnat més avançat.

Una manera d'avaluar les persones
que hi participen seria:
• Exercicis setmanals que vagin incloent els
nous coneixements.

Avaluació del curs/activitat
És molt important tenir en compte les
opinions de les persones que hi participen amb
vistes a planificar noves activitats (saber si els
sembla útil, si els ha agradat, què canviarien...).
21

Per avaluar el curs podríem:

• Dinamitzar un debat l'ultim dia.
• Passar una enquesta a les persones que hi
participen.
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Enquesta prèvia d'avaluació de coneixements
Exemple d'enquesta prèvia de coneixements informàtics d'un curs per a entitats de dones.

22
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Valoració d'un curs
Per tal de recollir les impressions de les persones que participen en els cursos oferts pel Punt
TIC, et proposem els següents exemples metodològics: una dinàmica de grup i una enquesta
de valoració:

Dinàmica d'avaluació
• Ajuntar els usuaris en parelles o petits
grups (5 min).
• Cada grup ha de discutir i elaborar dues
llistes (si és possible, que siguin consensuades; si no, cadascú/una pot presentarne la seva; 1 0-1 5 min):
Llista d'aspectes positius:
tres aspectes que considerin positius
del curs/activitat.
Llista d'aspectes negatius:
tres aspectes que considerin negatius del
curs/activitat.

• El/La dinamitzador/a recull les llistes i
les agrupa temàticament a la pissarra o al
projector (1 0 min).
• Es procedeix al debat: la idea és destriar
la palla de les valoracions correctes, amb
contingut (ja siguin negatives o positives; 1 5
min).
Depenent dels recursos del punt, aquesta
dinàmica es pot fer amb ordinadors i mostrant
els resultats amb un projector o amb targetes
de colors i un tauler.
23
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Enquesta de valoració
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Calendari
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Horaris
Exemple de l'Alta Ribagorça

Exemple de l'Associació per a Joves TEB
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Llista d'inscripció
Exemple per inscriure les persones interessades en un curs d'alfabetització digital.
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Normes de funcionament
NORMES D'ÚS DE LA SALA
Definim el Punt TIC com un espai per compartir i conviure i, per tant, no es permet l'ús dels
ordinadors per fer activitats que puguin ferir la sensibilitat d'altres persones.

En general:
•No es pot menjar/beure/fumar a la sala (per conservar millor les màquines, evitar accidents, per higiene, etc.).
•No està permès instal·lar programes. Si tens cap dubte, consulta amb el/la responsable de la sala.
•Per imprimir, escanejar, utilitzar claus USB, CD o DVD cal avisar el/la dinamitzador/a.

Es defineix l'ús de la sala de la manera següent:

•Tallers (d'iniciació, d'entitats...): tenen reserva de sala al 1 00 % (l'espai es tanca per a la resta de persones).
Quan acaba el taller, els participants marxen de la sala (el seu temps ha finalitzat).
•En la franja d' inserció laboral només es permet l'ús de la sala per a les activitats directament relacionades
amb la inserció laboral. Hi haurà tres ordinadors destinats exclusivament a persones que fan tasques de teletreball.
•Ús lliure joves: la sala és d'ús exclusiu per als joves. Tenen preferència els qui facin treballs relacionats amb
l'estudi i els qui cerquin feina.
•Ús lliure adults: la sala és d'ús preferent per als adults. Els joves majors de 1 6 anys es podran quedar fins a
les 21 .00 h. La resta haurà de marxar cap a casa!!
•Si la sala està plena i hi ha gent esperant per utilitzar els ordinadors, s'establirà un sistema de torns: qui faci més
estona que estigui a l'ordinador, el cedirà a la persona que s'està esperant.

Es defineix l'ús de les màquines de la manera següent:

•Hi ha una màquina per escoltar música amb altaveus i serà la persona que la utilitzi l'encarregada d'ambientar la
sala. Si hi ha més d'una persona que la vulgui utilitzar, es farà per torns.
•Les màquines de la “zona linux” són les adients per fer xat o missatgeria instantània (i no les altres). Es podran
utilitzar fins a 30 minuts.
•Hi ha auriculars disponibles només en el cas d'estudis d'idiomes o d'elaboració d'algun treball específic. Per
utilitzar-los s'haurà de deixar una penyora a la persona responsable de la sala, que la retornarà al final de l'ús.

TENS ALGUNA PROPOSTA? PARLEM-NE!!!
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Glossari
ADSL (sigles en anglès
d' Asymmetric Digital
Subscriber Line): un tipus de

connexió a Internet molt
coneguda, a vegades
anomenada accés de banda
ampla perquè permet connexions
d'alta velocitat. Probablement
trobaràs aquest tipus de connexió
al teu Punt TIC.

Antivirus: programa informàtic

que intenta detectar, aturar i
eliminar virus informàtics i altre
programari maliciós (malware), és
una eina de seguretat i control
dels equips.

Arrencada de xarxa ( Network
Boot en anglès): tipus

d'engegament d'un ordinador que
no té sistema operatiu instal·lat,
sinó que el descarrega des d'un
servidor a través de la xarxa
abans d'arrencar.

Firefox o l'Internet Explorer són
dos exemples de clients que
consulten a servidors quan els
utilitzem per navegar.

Commutador ( Switch en
anglès): petit aparell que permet
compartir la mateixa connexió a
Internet amb tots els ordinadors
del Punt TIC.

DHCP (sigles en anglès de

Dynamic Host Configuration
Protocol): una forma de definir
l'adreça IP de cada ordinador
dins d'una xarxa local; és un
programari instal·lat en un equip
informàtic que assigna
automàticament una adreça IP a
cada ordinador quan s'engega.

Distribució: diferents “versions”

del sistema operatiu GNU/Linux,
elaborades per entitats o
empreses com per exemple
SuSE Linux, Linkat, Ubuntu o
Arrencada dual ( Dual Boot en Debian. És el conjunt de
anglès): tipus d'engegament d'un programari bàsic i imprescindible
per fer servir un ordinador, inclòs
ordinador que té dos (o més)
el nucli del sistema operatiu
sistemes operatius instal·lats;
permet triar un d'ells en arrencar; (kernel en anglès) i tota una sèrie
d'eines.
és una forma habitual de poder
utilitzar Windows i Linux al mateix
Drupal: gestor de continguts de
ordinador.
codi lliure molt potent, amb un
Bloc o bitàcola: lloc web a mode motor per a blocs. El portal
PuntTIC.cat es desenvolupa amb
de diari personal. En general, té
Drupal.
una estructura cronològica,
s'actualitza regularment i
Encaminador ( Router en
presenta informació o opinions
anglès): programari o aparell que
sobre temes diversos.
permet la connexió entre dues
Client: pot ser bé maquinari o bé xarxes, com per exemple entre la
xarxa local d'ordinadors i Internet.
programari; gairebé sempre
treballa amb un servidor, al qual
GNU/Linux: sistema operatiu de
demana un servei o informació. El
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codi lliure format pel nucli del
sistema (kernel en anglès) Linux,
juntament amb les eines GNU,
que són imprescindibles perquè
aquest sistema sigui complet.

IP ( Internet Protocol en
anglès): l'adreça IP consisteix

en una sèrie de números i
identifica inequívocament cada
ordinador dins d'una xarxa. Les
adreces IP a Internet són
públiques i accessibles des de
qualsevol ordinador, mentre que
les adreces IP de la vostra xarxa
local són reservades o privades,
només accessibles dins la
mateixa xarxa.

Linkat: distribució de GNU/Linux
oferta pel Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya a la comunitat
educativa i a la societat catalana
en general.

LTSP (sigles en anglès de

Linux Terminal Server Project):
programari que facilita l'ús del
sistema operatiu GNU/Linux en
terminals lleugers.
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Glossari
Maqueta: còpia d'instal·lació
del sistema operatiu i dels
programes bàsics en un
ordinador, que permet la
restauració ràpida de l'estat
inicial.

Passarel·la ( Gateway en
anglès): aparell o ordinador

amb una adreça IP, que facilita
l'accés a Internet; els
ordinadors de la teva xarxa
local tenen configurada l'IP de
passarel·la.

Programari lliure: programari

el codi font del qual sempre és
públic i disponible. Podem
executar-lo sense condicions,
distribuir-ne còpies, modificarne el codi font per perfeccionarlo o adaptar-lo a usos concrets,
i difondre els resultats
d'aquestes modificacions.

Punt d'accés sense fil
( Wireless Acces Point en

anglès): model d'encaminador

Sistema operatiu: programari

Servidor de noms de
dominis ( DNS / Domain
Name System en anglès):

Tallafoc ( Firewall en anglès):

que permet l'accés sense
cables a la xarxa local i a
Internet.

eina important a Internet, fa
que el teu navegador trobi una
pàgina web, com per exemple
www.punttic.cat. És una base
de dades de correspondències
entre els noms de domini i les
respectives adreces IP.

Servidor: pot fer referència a

una màquina (per exemple,
l'ordinador que fa de servidor
de terminals lleugers) o a un
programari (com per exemple,
un servidor web). De la parella
“Client-Servidor” és qui ofereix
els serveis o la informació que
els clients consulten o
demanen.

responsable de gestionar els
recursos en un ordinador (p.e.
diferents versions de Windows,
de Mac OS, o de Linux).
programari o maquinari que
permet gestionar i controlar les
connexions a Internet o amb
altres xarxes, facilita la
seguretat i la protecció de la
xarxa local i dels ordinadors.

Terminal lleuger ( Thin Client
en anglès): ordinadors petits i
lleugers, que utilitzen
l'arrencada de xarxa per
carregar el sistema operatiu
des d'un servidor.

Web 2.0: concepte de web

basat en comunitats i en
serveis d'hostatge web, com
ara els espais de treball en
xarxa, wikis i xarxes socials
que faciliten la col·laboració i el
fet de compartir entre usuaris
espais per a fotografies, textos i
vincles amb altres llocs web.

Wiki: lloc web col·laboratiu,

que pot ser editat de manera
fàcil i ràpida pels usuaris des
del mateix navegador.

Xarxa local: grup d'equips

informàtics i perifèrics
connectats en xarxa, com per
exemple, tots els ordinadors i
equips del Punt TIC. Es poden
veure tots els ordinadors de la
mateixa xarxa, i permetre-hi
l'accés.
Fonts: Viquipèdia (en català, castellà i anglès), Termcat i Neoloteca.
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Tens alguna proposta?
Parlem-ne!!!

