
 

 

CATÀLEG DE SERVEIS TIC a la Biblioteca 

 

 

SESSIONS GRATUÏTES.  

Dimarts de 16 a 18 h i dijous de 11 a 12 h. 
 

Si vols perdre la por a les noves tecnologies 

“Fem-ho junts!” és el que necessites, perquè 

podràs aprendre d’una manera individual i 

personalitzada. 
 

Apunta’t!  
 

Sessions gratuïtes, amb inscripció prèvia, a: 
 

Tel. 93 256 57 75 / 633 465 535 

a/e. b.barcelona.smp@diba.cat  

       casalgg.santmarti@bcn.cat 

o presencialment a la Biblioteca 
 

+ Info a: www.barcelona.cat/bibsantmarti 

 

 OPCIÓ 1.  
TREU TOT EL PROFIT DEL TEU MÒBIL, 

TAULETA O PORTÀTIL  
 

Us resoldrem qualsevol dubte al voltant de com fer 

servir el vostre dispositiu electrònic o, fins i tot, 

millorar el seu ús diari (navegar per internet, 

instal·lar i desinstal·lar aplicacions, escriure i enviar 

correus electrònics, gestionar els missatges, etc.). 

 

Una bona i fàcil manera de 

treure el millor profit del 

vostre telèfon, tauleta o 

portàtil.  

 
 

 OPCIÓ 2.  
DOMINA LES XARXES SOCIALS 

 

Facebook, Twitter o Instagram són algunes de les 

xarxes socials que us permetran estar en contacte 

amb persones properes (familiars, amics o antics 

companys), seguir-ne a d’altres conegudes o, fins 

i tot, posar-vos al dia d’allò que passa al món a 

través dels vostres dispositius mòbils. 
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 OPCIÓ 3.  
COMENÇA A FER GESTIONS SENSE SORTIR DE 

CASA A TRAVÉS D’INTERNET 
 

En l’actualitat la majoria de tràmits és poden 

realitzar per internet des de qualsevol dels vostres 

dispositius electrònics (mòbil, ordinador o tauleta), 

com: 
 
 

Sol·licitar cita prèvia per a fer 

gestions en l’administració pública (per 

anar al metge, per renovar el DNI, per 

fer la declaració de la renda, etc.) 
 

Gestions quotidianes  (comprar  

productes de primera necessitat o d’oci, 

realitzar tràmits bancaris, etc.).  
 

Podreu aprendre a fer els tràmits més 

bàsics des de casa. 
 

 OPCIÓ 4.  
INTRODUEIX-TE EN EL MÓN DE LA 

FOTOGRAFIA DIGITAL 
 

La majoria dels mòbils actuals, sobretot els 

coneguts com smartphones, disposen d’unes 

càmeres fotogràfiques de gran qualitat que 

permeten fer fotos d’una manera fàcil i ràpida. 
 

 
   

A més d’aprendre a fer fotos amb el vostre mòbil, 

sabreu com es poden descarregar per a imprimir-

les, així com editar-les i modificar-les amb 

diferents aplicacions gratuïtes. 
 

 OPCIÓ 5.  
LA BIBLIOTECA AMB TU ALLÀ ON VAGIS 

 

T’ensenyarem a fer gestions en línia sense passar 

per la biblioteca (consultar préstecs, renovar 

documents, proposar una compra, consultar el 

catàleg, etc.).  
 

També a descarregar-vos de 

manera gratuïta pel·lícules i 

llibres electrònics a través 

del portal eBiblio Catalunya 

o música des de Naxos. 
 

 

 
 

 
 
 

 

     

 

 

 
 

 


