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I. Fitxa tècnica
Adreçat a: sèniors

Durada de  cada sessió: 1 hora i mitja (adaptable)

Nombre d’assistents: 8

Horari: tarda / vespre

Lloc: centre / associació / entitat

Necessitats tècniques: pantalla, ordinador amb connexió a internet i projector.

Preu: 200 (-15 % IRPF)

MÒBILitza't!
NOVA EDICIÓ

II. Per què aquest taller?
Des de irrupció de les noves tecnologies mòbils, noves dinàmiques de relació

amb la informació, la comunicació, l'oci i el coneixement han aparegut i s'han

consolidat. No obstant això, en moltes ocasions alguns col·lectius no han pogut

seguir un ritme tan frenètic,  n’han quedat al marge o s’hi han incorporat amb

molta dificultat. L'educació digital cobra en el col·lectiu sènior més

importància, perquè és un col·lectiu massa sovint oblidat i exclòs del digital.

En aquesta activitat es tracta de manera pràctica amb sèniors sobre les

principals funcions del seu telèfon mòbil. S’introdueix l’alumne en el

coneixement físic de l’aparell i en la gestió de funcions principals relatives a la

bateria, la memòria, l’accessibilitat, la pantalla principal, les icones, la baixada

d’aplicacions… En sessions successives es poden tractar altres temes com els

serveis de missatgeria, les xarxes socials i el correu electrònic, entre d’altres.

La principal dificultat del taller resideix en la diversitat d'aparells i de sistemes

operatius que hi pugui haver a la sala. Per aquest motiu i perquè es fa una

atenció individualitzada de l’alumne, s’adverteix que el ritme del taller pot ser

lent i que un aprenentatge sòlid pot comportar vàries sessions. Per aquest

motiu s’ofereixen també paquets d’hores a preu ajustat.
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http://www.ticactiva.cat/serveis

