
DATA ACTIVITAT LLOC Hora Descripció Públic objectiu

14/10/2015 Taller “conec al meu fill a 
les xarxes socials?”

Centre Cultural 19:00-21:00 Usos de les xarxes socials. Tècniques i 
tàctiques d’ocultació d’identitat. Tècniques i 

tàctiques de control. Identificació de 
problemes derivats del mal us de les xarxes 

socials.

Pares amb fills 
adolescents

21/10/2015 Taller de comprensió 
lectora

Biblioteca 19:00-21:00 Entenc el que llegeixo? La lectura requereix 
temps i paciència. De vegades el que 

entenem en una primera lectura, no té res a 
veure amb el que volia dir l’autor. L’anàlisi 

de text i com treure tot el suc a la literatura.

Majors de 7 anys

28/10/2015 Taller “aprofita el teu 
telèfon mòvil al màxim”

Centre Cultural 19:00-21:00 Com treure tot el profit als telèfons mòbils. 
Demostració d’aplicacions que poden fer la 

nostra vida una mica més fàcil.

Majors de 16 anys

4/11/2015 Taller d’anàlisi literari: 
“Alicia en el país de les 
meravelles” i “A través 
del mirall”

Biblioteca 19:00-21:00 Comparativa entre diferents edicions d’un 
llibre que coneixem tots. Les segones parts 

mai foren bones? La meravellosa i 
desconeguda segona part d’Alícia

Majors de 14 anys

11/11/2015 Taller “coneix els 
dispositius Apple”

Centre Cultural 19:00-21:00 Demostració de funcionament de dispositius 
Apple. MacBook, Iphone, Ipad i Apple TV

Majors de 16 anys

16/11/2015 Taller “els meus pares i 
les xarxes socials”

Biblioteca 19:00-21:00 Com conviure amb el control a les xarxes 
socials. Com aconseguir la confiança dels 

pares pel que fa a les xarxes socials. 
Concepte de privacitat i de la protecció de 

les dades i la imatge personal.

Menors de 25 anys

25/11/2015 Taller “puc tenir una 
pàgina web gratis? 
Models d’oci a la xarxa 
que poden resultar 
negoci”

Centre Cultural 19:00-21:00 Concepte de pàgina web. Usos i serveis a 
la xarxa. Com abaratir costos. Pros i contres 

de cada proveidor de serveis. Com saber 
discriminar el producte barat del car.

Majors de 16 anys

2/12/2015 Taller “Introducció a la 
literatura de Roald Dahl”

Biblioteca 19:00-21:00 Presentació de les obre completes de Roald 
Dahl, en el centenari de la seva mort.

Majors de 10 anys

9/12/2015 Taller “autoformació 
gratuita a internet”

Cente Cultural 19:00-21:00 Com aconseguir formació de qualitat a baix 
cost a través d’internet. Com trobar els 

continguts de qualitat.

Majors de 14 anys

16/10/2015 Taller de lectura en veu 
alta: “Alícia en el pais de 
les meravelles"

Biblioteca 19:00-21:00 La lectura en veu alta és una de les 
tècniques més complexes i oblidades. Quan 
llegeixo m’entenen? A qui m’estic adreçant? 

La velocitat en la lectura. La correcta 
pronunciació. Accepto la crítica?

Tots els públics

23/12/2015 Conta contes “Conte de 
Nadal, de Charles 
Dickens”

Centre Cultural 19:00-21:00 Els grans missatges de la literatura, a 
través de les històries per a nens.

Tots els públics
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