CURS D’IMMERSIÓ PER A LA COMUNICACIÓ
AMB TELÈFONS SMARTPHONE
GUIÓ DEL CURS
Àrea objecte del projecte
L’aprenentatge al llarg de la vida, per superar la fractura digital de la gent gran, utilitzant
les eines més actuals i de més ús.
Objectius
El nostre pla de formació consisteix en visionar un curs de formació, via Youtube en un
smart tv o projector, que els alumnes hauran de seguir mitjançant telèfons smartphone,
alhora que realitzant pràctiques, amb l’assessorament de tutors presencials, per a resoldre tot tipus de dificultats i dubtes que puguin sorgir.
Aquest curs d’immersió a la comunicació per Internet està plantejat de manera molt similar a l’aprenentatge de la natació. Un cop conegudes les accions bàsiques, cal finalment tirar-se a la piscina, per comprovar si realment s’és capaç de nedar sense ofegarse, encara que sigui simplement sostenint-se, per poder continuar l’aprenentatge de
forma continuada mitjançant l’esforç personal.
Material utilitzat
Telèfon intel·ligent Smartphone per a cada alumne de la seva propietat.
Smart TV de 55 ", utilitzat com a pantalla de material audio-visual
Guia tutoríal de la Fundació Vodafone
Curs us de telèfons smartphone
En la pàgina web del Consell Sènior de Premià:
www.euroseniorpremia.net
Informació
Activitats
Cursos
Cursos de comunicació per Internet
Curs us de telèfons smartphone
També en la pàgina web del Consell Sènior de Premià:
Menú lateral: Curs telèfons smartphones
Accés directe: www.euroseniorpremia.net/csinformacio/cossmartphonecat.html
Cartell
www.euroseniorpremia.net/cartells/cartellcurstelefoncat.pdf
Descripció del curs
Telefonia
Configuració inicial del telèfon
Obrir i tancar el telèfon
Rebre i fer trucades
Agenda de contactes
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Fer fotos i vídeos
Wifi
Connectar-se amb Wifi
Google
Consultes al cercador Google
Correu electrònic
Crear un compte a Gmail
Enviar i rebre fotos, vídeos, missatges i altres
WhatsApp
Rebre i fer trucades gratuïtes
Enviar i rebre fotos, vídeos, missatges i altres
Descàrrega d’aplicacions
Obrir un compte de Google
Descarregar i instal·lar una aplicació des de Google Play
Skype
Descarregar i instal·lar Skype
Obrir un compte a Skype
Conversa telefònica veient les imatges de qui parla.
Pedagogia activa
Serà necessari establir una metodologia de pedagogia activa, apropiada per a gent
gran, mitjançant intercanvi d’experiències de cursos ja existents en àmbits globals d’Internet o experimentant per a crear-la.
Tutor i monitors
Un tutor per les explicacions del curs, acompanyat d’un o més monitors per resoldre
conflicte i dubtes dels alumnes en les seves pràctiques.
Nombre d’alumnes
Entre 10 i 20 alumnes per classe (com a mitjana 15 alumnes)
Durada inicial estimada del curs
Sis hores mitjançant tres sessions de dues hores cadascuna d'elles.
Posada en funcionament desitjable
Primera setmana del mes d’abril de 2016
Nota
Per a la redacció del contingut d’aquest curs s’ha tingut en compte el document del
Consell Sènior de Premià: La fractura digital
www.euroseniorpremia.net/arxius/lafracturadigitalcat.pdf
Entitat
Consell Sènior de Premià
c / Esperança, 19
Premià de Mar- 08330
Tel: 93 754 84 47 i 627 01 54 10
Correu electrònic: cspremia@eurosenior.es
Webs: www.euroseniorpremia.net
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Persona de contacte
Josep Aracil Xarrié
President del Consell Sènior de Premià i d'Eurosenior
Tel 667 03 78 49
Correu electrònic: joarxa@gmail.com
Premià de Mar, febrer de 2016
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