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PROGRAMACIÓ NOVES 

TECNOLOGIES 2019/2020 

1. POSTA A PUNT DELS NOSTRES DISPOSITIUS (4 SESSIONS DEL 

MES D’OCTUBRE) 

Durem els nostres dispositius que utilitzem a diari, ja siguin movils,  tablets o 

ordinadors portàtils. i repassarem les aplicacions que tenim instal.lades, donarem de 

baixa aquelles que no ens interessen (instagram repetit o altres)  i aprendrem a 

netejar els dispositius. Posarem  ordre: carpetes per les fotografies, carpetes per les 

aplicacions i altres. 

2. REPÀS DE LES APLICACIONS IMPRESCINDIBLES DEL DIA A 

DIA(3 SESSIONS) 

Watsapp / Instagram / Facebook / 

3. FAREM CALENDARI PER ANY VINENT I POSTALS DE NADAL(3 

SESSIONS) 

Ens endinsarem en el món CANVA per fer postals de nadal i calendari any 2020. 

Nocions bàsiques de disseny gràfic per aplicar en el dia a dia o dates importants. 

 

VACANCES DE NADAL 

4. COM PROGRAMAR UNES VACANCES: (3 SESSIONS) 

Començarem l’any planejant unes vacances. Pàgines web d’interès per buscar hotels, 

ofertes, google maps i compres per internet.  

Que no ens faci por summergir-nos a les noves maneres de comprar. 

5. SORTIDA PER FER FOTOGRAFIES AMB ELS NOSTRES MÒBILS I 

DESCOBRIMENT D’APPS PER FER RETOCS I COMPARTIR. (1 

SESSIÓ DE SORTIDA I TRES SESSIONS A L’AULA) 
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Tenim dispositius molt potents que fan fotografies realment extraordinàries, 

aprendrem a fer-los servir com a càmares fotogràfiques i també aprendrem a fer 

servir diferents aplicacions per millorar-ne la qualitat i la lluminositat. 

Aprofitarem per posar ordre amb àlbums i compartir amb el google drive. 

6. COM GESTIONAR LES NECESSITATS DIÀRIES; DEMANAR HORA 

AL METGE / FER MOVIMENTS BANCARIS/...  (DUES SESSIONS)+ 

SORTIDA PRÀCTICA 

El dia a dia ens demana gestions que a vegades ens costen portar a terme, 

repassarem les necessitats personals de cadascú i en farem exercicis pràctics. 

7. REPÀS DELS PROGRAMES BÀSICS: 

WORD/EXCEL/POWERPOINT(2 SESSIONS) 

Comprovarem totes les novetats dels programes bàsics informàtics. 

VACANCES SETMANA SANTA 

8. SEGONA PART DELS PROGRAMES BÀSICS: WORD / EXCEL I 

POWERPOINT (4 SESSIONS) 

9. ENS QUEDARAN 4 SESSIONS QUE DEIXAREM OBERTES PER 

REPASSAR EL MÉS INTERESSANT QUE HEM FET FINS LLAVORS 

O PERSONALITZAR ALGUNS CONCEPTES 


	1. Posta a punt dels nostres dispositius (4 sessions del mes d’octubre)
	2. Repàs de les aplicacions imprescindibles del dia a dia(3 sessions)
	3. Farem calendari per any vinent i postals de nadal(3 sessions)
	4. COM PROGRAMAR UNES VACANCES: (3 sessions)
	5. Sortida per fer fotografies amb els nostres mòbils i descobriment d’apps per fer retocs i compartir. (1 sessió de sortida i tres sessions a l’aula)
	6. COM GESTIONAR LES NECESSITATS DIÀRIES; DEMANAR HORA AL METGE / FER MOVIMENTS BANCARIS/... (DUES SESSIONS)+ sortida pràctica
	7. REPÀS DELS PROGRAMES BÀSICS: WORD/EXCEL/POWERPOINT(2 sessions)
	VACANCES SETMANA SANTA
	8. Segona part dels programes bàsics: word / excel i powerpoint (4 sessions)
	9. Ens quedaran 4 sessions que deixarem obertes per repassar el més interessant que hem fet fins llavors o personalitzar alguns conceptes

