
Tallers  

Protegeix la teva identitat digital i seguretat: phishing, pharming i spam 

Dijous 1 de juny de 18 h a 20 h 

Lloc: Biblioteca Pública  
        de Tarragona  

 

Primavera 2023  

Cercar feina utilitzant la xarxa 

Dijous 18 de maig de 18 h a 20 h 
  

Xarxes socials professionals 
Dijous 25 de maig de 18 h a 20 h  

Gestiona les apps i la memòria del teu  

dispositiu mòbil                                                  

 Dijous 13 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Funcions i configuració bàsiques del teu  

dispositiu mòbil 

Dijous 20 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Edita les teves fotografies amb el mòbil 

Dijous 27 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Utilitza el teu mòbil per fer videotrucades 

Dijous 4 de maig de 10.30 h a 12.30 h 
 

Arriba on vulguis amb Google Maps 
Dijous 11 de maig de 10.30 h a 12.30 h 
  

Places limitades. Inscripció prèvia  
a partir del 13 de març a:  
bptarragona.cul tura@gencat.cat   

o per telèfon al 977 240 331  



Tallers  

 
Primavera 2023  

 

Gestiona les apps i la memòria del teu dispositiu mòbil     

 Dijous 13 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Taller per aprendre a gestionar les aplicacions al dispositiu mòbil (instal·lació, desinstal·lació, notificacions) i  

a optimitzar el seu funcionament estalviant espai de memòria 
 

Funcions i configuració bàsiques del teu dispositiu mòbil 

Dijous 20 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Taller per avançar en la configuració i personalització del teu dispositiu mòbil, aprenent a gestionar les opcions  

bàsiques de seguretat i privacitat. 
 

Edita les teves fotografies amb el mòbil 

Dijous 27 d’abril de 10.30 h a 12.30 h 
 

Ara ja no cal portar una càmera a part per fer fotos! Tots els dispositius mòbils ja en porten una i això ens permet  

fotografiar qualsevol esdeveniment o lloc, allà on estiguem. Vine i treu el màxim partit del teu mòbil per realitzar,  

editar i compartir fotografies! 
 

Utilitza el teu mòbil per fer videotrucades 

Dijous 4 de maig de 10.30 h a 12.30 h 
 

Activitat pràctica per aprendre a fer i gestionar videotrucades així com explorar els principals serveis i les seves  

funcionalitats 
 

Arriba on vulguis amb Google Maps 

Dijous 11 de maig de 10.30 h a 12.30 h 
 

Activitat pràctica orientada a explorar les eines de geolocalització i aprendre a utilitzar les seves principals utilitats 

 

Cercar feina utilitzant la xarxa 

Dijous 18 de maig de 18 h a 20 h 
 

Activitat pràctica orientada a conèixer els principals recursos que ofereix la xarxa per a la cerca efectiva de feina. 
 

Xarxes socials professionals 

Dijous 25 de maig de 18 h a 20 h  

 

Activitat pràctica orientada a conèixer i utilitzar les xarxes socials orientades al món professional per tal de treballar  
la presència i visibilitat a la xarxa per optimitzar i millorar la nostra situació laboral, o fer més efectius els processos de 

recerca de feina. 

 

Protegeix la teva identitat digital i seguretat: phishing, pharming i spam 

Dijous 1 de juny de 18 h a 20 h 
 

Activitat per conèixer com protegir la teva identitat digital, privacitat i reputació així com l’actuació davant d’amenaces i 
riscos tecnològics com fraus i enganys. Treballem en l’adquisició  de bons hàbits de ciberseguretat en els nostres  

dispositius 

 
 


