
Iniciació 
Informàtica i 
Internet:

Dirigit a persones 

que s’inicien en l’ús 

de l’ordinador. 

Fonaments bàsics 
d’informàtica, Internet 
i processador de 
textes.
30 hores distribuïdes 

en sessions de 1h30

programats al migdia, 

matí o tarda.

Preu: 10 euros

Preu reduït si estàs a 

l’atur: 5 euros

Migdies: de 15h15 a 

16h45 dll., dm., dv. 

Inici: 20 de setembre

Matins: de 10h a 

11h30 dll., dm., dv de 

10h a 11h30

Preparació per 
l’acredtiació 
ACTIC nivell I:

Dirigit a persones 

que vulguin 

preparar-se per a 

l’obtenció de 

l’Acreditació de les 

Competències en 

Tecnologies de la 

Informació i Comuni-

cació  promogut per 

la Generalitat. de 

Catalunya.cien en 

l’ús de l’ordinador. 

40 hores distribuïdes 

en sessions de 2h

programats als ves-

pres.

Preu: 15 euros

Preu reduït si estàs a 

l’atur: 5 euros

www.actic.gencat.cat

 

Manteniment i 
posada a punt 
d’ordinadors:

Dirigit a persones 

que vulguin conèixer 

quins programes 

protegeixen 

l’ordinador com talla-

focs, antivirus, anti-

spam etc. Es dona-

ran recomanacions  

per navegar per In-

ternet.

Pel que fa al maqui-

nari es donaran a 

conèixer les parts 

més importants i 

com dur a terme re-

paracions senzilles.

Preu: 15 euros

Preu reduït si estàs 

a l’atur: 5 euros

Tardes: de 19h a 

21h dill.,dim. i div.
Inici:18 de setembre

Base de dades 
(access):

Dirigit a persones 
que ja tinguin conei-
xements de bases de 
dades. És la conti-
nuació del nivell ini-
cial que es va dur a 
terme el mes de 
maig.

20 hores en total dis-

tribuïdes en sessions 

de 2 hores. Es poten-

ciarà el treball perso-

nal a casa. 

Preu: 10 euros

Preu reduït si estàs a 

l’atur: 5 euros

Matins de 9h30 a 

12h30 dimarts i 

dijous

Inici: 19 setembre

Consulta la informació actualitzada a: www.tremp.cat/telecentre

Tf. 973650005 (ajuntament) matins de 9h a 14h  

CURSOS DE FORMACIÓ: INFORMÀTICA
al Punt Tic e-centre Tremp
Carrer Josep Rossell 8-10 Tremp


