ESCOLA DE PARES

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Claret de Sabadell

Taller d’informàtica: Internet per a pares.
2 de febrer de 2009
World Wide Web, Browser, e-mail, xat, skipe, blog, wikipedia, premsa digital, xarxes socials !!!
Internet: Què és i com s’utilitza? Quins són els seus avantatges i quins els inconvenients?

PROGRAMA:
Internet és una eina fonamental, tant per la formació dels nostres fills com per la nostra vida diària.
Aquest taller té com a objectiu posar a l’abast dels pares eines, recursos i nocions bàsiques per gaudir
amb els nostres fills d’aquesta nova font d’informació i oci.
El Taller “Internet per a pares” s’organitza en dos blocs d’una hora aproximada de duració cada un, que
es duran a terme en un sol dia:
Bloc 1. Eines i habilitats. Com cercar informació i comunicar-nos per Internet:
•

Els Navegadors (Browsers): Microsoft Interent Explorer i Mozilla Firefox.

•

Els cercadors: Google, Altavita, Yahoo, MSN, ...

•

E-mail. Comptes de correu electrònic: Hotmail, Gmail, ...

•

Xat i missatgeria instantània: Skype y Messenger.

Bloc 2. Internet. Avantatges, riscos i com evitar-los:
•

Accés fàcil i immediat a la informació, cal però contrastar-la.

•

Normes i criteris d’ús.

•

El Control Parental.

HORARI, INSCRIPCIONS I PREU:
PLACES LIMITADES: el numero màxim d’inscrits serà de 30, donant preferència als associats i l’ordre
d’arribada de sol·licituds.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: Les butlletes d’inscripció s’han de dipositar a la bústia de l’AMPA, al vestíbul de
l’escola abans del dia 29 de gener.
QUAN: 2 de febrer de 2009
HORA: 19:30 a 21:30
ON: Aula d’informàtica col·legi
PREU: Associat: Gratis. No-associat: 5 €
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