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Càpsules digitals +60 - febrer-abril 2022

Vols aprendre a utilitzar les noves tecnologies? Si és així, prepara’t, perquè al Casal
Catalunya organitzem trobades d’un o dos dies per aprendre tot el que et pugui
interessar. Són completament gratuïtes i no cal apuntar-se a totes! T’hi esperem!

Crea’t una adreça de correu electrònic! Aprèn a enviar documents, fotos, vídeos o
informació important de forma ràpida i segura. Afegeix els teus contactes a la llista
d'adreces per trobar-les fàcilment i organitza els missatges rebuts en diferents
carpetes.

Catsalut: dimecres 9 març, de 10 a 12 h

Baixa’t la aplicació de LA MEVA SALUT directament al mòbil, guarda la teva
contrasenya i accedeix-hi amb facilitat! Programa visites mèdiques, fes consultes
telefòniques al teu metge de capçalera o consulta els resultats de les teves proves de
manera ràpida i sense cues.

T’expliquem tots els tràmits que podràs fer des de el teu mòbil!

Aprèn a comunicar-te amb missatges escrits o de veu! Potser ja l’utilitzes
habitualment, però no saps com afegir noves persones a la llista o com reenviar
fotos i vídeos que hagis rebut...

Saps on es guarden els documents que reps? Connecta amb tothom a qui tinguis a la
guia ràpidament!

Facebook: dimecres 30 de març i 6 d’abril, de 10 a 12 h

Vols crear-te un compte de Facebook? Ja el tens creat i no saps com utilitzar-lo?
Aprèn a buscar amics de la infància i a retrobar-te amb excompanys de feina, a
mirar les fotos i notícies dels teus amics i les teves amigues i comentar-les.

Vine i  aprendràs a penjar les teves fotos i/o vídeos per compartir-los només amb
qui tu vulguis!

Totes les sessions són gratuïtes i es faran al Casal Catalunya.

 

Inscripcions:  dies 16, 17 i 18  de febrer a la Regidoria de Cicles de Vida (c.
Portugal, 2), de 9 a 14 h. Cal portar el DNI.
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