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L’Obra Social ”la Caixa” i el programa Gent3.0 volen seguir contribuint a difondre, entre el col·lectiu
de persones grans, el coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
La finalitat última és promoure el rol que les persones grans tenen en la societat i millorar el seu
benestar. Per aquesta raó, les eines i els canals que ofereix la xarxa i que faciliten la comunicació
i la participació de les persones grans s’han de poder integrar en el seu dia a dia, sempre que
contribueixin a millorar la seva qualitat de vida.
Els tallers de «Xarxes socials» i el de «La xarxa, en el nostre dia a dia» s’han creat amb la voluntat
d’ampliar i reforçar les possibilitats de comunicació i participació de les persones grans. La proposta pedagògica que acompanya aquests tallers és una guia i una orientació perquè el dinamitzador
l’adapti a les necessitats i les inquietuds dels grups de participants.
Esperem que, d’aquesta manera, tots puguem contribuir a la difusió de la web social entre les
persones grans.
La proposta metodològica i didàctica d’aquesta guia ha estat elaborada amb el suport del Sr. Jaume Torroella Cuenca, mestre i pedagog, professor de pedagogia de la Universitat de Girona, i del
Sr. Vicens Gómez Molina, mestre i pedagog, director de l’Aula de Formació de Persones Adultes
La Selva.
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Què és YouTube? (10 minuts)
- Què és YouTube?
- Què podem fer a YouTube?
Bloc 2
Per a què serveix YouTube? (15 minuts)
- Les possibilitats que ens ofereix YouTube
- Debat sobre YouTube i la seva utilitat
Bloc 3
Com funciona YouTube? (30 minuts)
- Buscar i reproduir vídeos
- Alguna cosa més que mirar vídeos
Descans (10 minuts)
Bloc 4
Les fotografies en xarxa: Picasa (20 minuts)
- Les fotografies a Internet
- Què podem fer a Picasa?
Bloc 5
Com funciona Picasa? (30 minuts)
- Què és Picasa?
- Com funciona Picasa?
Bloc 6
Flickr, el magatzem de fotos més gran d’Internet (5 minuts)
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Durada: 10 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants.
Continguts: Breu explicació als participants sobre què és YouTube i què poden fer amb aquest programa.

UÊ£{°£°£
Què és YouTube?
YouTube és un lloc web en què els usuaris poden pujar, compartir i mirar vídeos. La companyia té
la seu a San Bruno, Califòrnia, i utilitza el programari Adobe Flash Video i HTML5 per mostrar una
àmplia varietat de continguts de vídeo generats pels mateixos usuaris de YouTube, incloent-hi clips
de pel·lícules, clips de televisió i vídeos musicals, així com contingut amateur com blocs de vídeo i
curts de vídeo originals.
La major part dels continguts de YouTube han estat pujats per particulars, si bé les empreses de
mitjans com ara CBS, BBC, Vevo, Hulu i altres organitzacions ofereixen una part del seu material a
través d’aquest lloc, dins el programa d’associació de YouTube.
Els usuaris no registrats hi poden mirar vídeos, i els usuaris registrats hi poden pujar un nombre
il·limitat de vídeos. Els vídeos es poden compartir a les xarxes socials i també és possible deixar-hi
un comentari. Per això es pot considerar una xarxa social.
Els vídeos que es consideren amb contingut ofensiu només estan disponibles per als usuaris registrats de 18 anys i més grans.
La versió en català de YouTube es va crear el 19 de gener de 2011. Es mostra directament en català
si aquesta és la llengua del navegador, i també es pot triar manualment a la configuració d’idioma del
lloc web. En aquesta data també es va activar el subdomini http://ca.youtube.com per a la versió en
català.
Dades de YouTube:
- YouTube és el tercer lloc web més visitat després de Google i Facebook.
- És el segon cercador de continguts més utilitzat, després de Google.
- Cada minut s’hi pugen 60 hores de vídeo.
- Al dia es consumeixen 4 bilions de vídeos.
- Té 800 milions de visitants únics al mes.
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UÊ£{°£°Ó
Què podem fer a YouTube?
- Consumir vídeos. Hi podem mirar vídeos sense necessitat de registrar-nos-hi.
- Escoltar música. Quan ens hi registrem (només cal tenir un compte Gmail, que en aquest cas ja hem
creat al bloc dels cercadors), podem agregar vídeos com a favorits i crear una llista de reproducció
per escoltar la nostra música preferida.
- Compartir amb els amics. Podem compartir els vídeos que més ens agraden amb els nostres
amics a través de les xarxes socials o per correu electrònic sense necessitat d’estar-hi registrats.
L’ús de YouTube és totalment gratuït, i la seva icona o imatge és aquesta:
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Durada: 15 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants i de debat a l’aula.
Continguts: Mirar i compartir vídeos.

UÊ£{°Ó°£
Les possibilitats que ens ofereix YouTube
A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ens ofereix YouTube a l’hora de compartir informació audiovisual, i les compararem amb les activitats i les tasques que fem actualment
d’altres maneres i en altres condicions amb la mateixa finalitat.
FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER YOUTUBE
Per compartir vídeos sobre temàtiques interessants
- Acordàvem una trobada amb els amics a casa d’algú per ensenyar els vídeos enregistrats durant un
viatge, un casament, un moment familiar o altres.
- Si algú volia veure el vídeo a casa seva, havia d’aconseguir-ne una còpia, sovint amb un cost excessiu
si no disposava dels aparells necessaris (gravadora de vídeo o CD).
Per obtenir informació i interactuar-hi
- Per trobar informació audiovisual sobre un tema en concret, havíem d’anar a biblioteques o hemeroteques. Sovint aquesta recerca era incòmoda i comportava una dedicació d’hores de vegades sense
èxit.

UÊ£{°Ó°Ó
Debat sobre YouTube i la seva utilitat
Fomenta un breu debat a l’aula a partir de les qüestions següents:
Després d’haver vist les possibilitats que ofereix YouTube, com us imagineu que pot ser útil per
a algú com vosaltres?
Coneixeu alguna persona que utilitzi YouTube en el vostre entorn familiar o d’amics?
Digueu quines creieu que són les aportacions de YouTube pel que fa a:
- Les aficions personals de cadascú.
- La recerca d’informació audiovisual.
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Durada: 30 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador i un PC per a cada participant connectat a Internet.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i pràctica.
Continguts: Buscar i reproduir vídeos i compartir-los.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£{°Î°£
Buscar i reproduir vídeos
YouTube ens permet accedir a la seva pàgina per buscar vídeos i reproduir-los sense necessitat
d’estar-hi registrats.
Aquests són els passos que hem de seguir:
1. Accedim a la pàgina de YouTube www.youtube.com o a la pàgina principal de Google (part superior) www.google.com.
2. Escrivim a la barra que es mostra a la imatge la temàtica del vídeo que busquem. Per exemple, si
volem trobar una recepta de cuina sobre pastissos, podem escriure-hi: «recepta pastís».
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3. Un cop hem clicat la icona de la lupa, ens apareixen els resultats d’aquesta cerca. Per mirar un
dels vídeos, només hem de clicar el títol del vídeo o la seva imatge.

4. Ja hem clicat el vídeo i el veiem en una nova finestra en la qual, a més de la reproducció, tenim
una sèrie de botons que expliquem a continuació.
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BARRA SUPERIOR

- Nom de l’usuari. En aquesta primera pestanya apareix el nom de l’usuari que ha penjat el vídeo. Si
el cliquem ens conduirà al seu canal de YouTube propi (més endavant explicarem què és un canal de
YouTube).
- «Subscriu-m’hi». Si cliquem aquesta pestanya ens podem subscriure al canal de YouTube d’aquest
usuari. Quan accedim al nostre compte de YouTube, a la secció de subscripcions, hi veurem els canals als quals estem subscrits perquè els volem seguir.
- Vídeos. Ens apareix el nombre total de vídeos que ha pujat a YouTube aquest usuari. Si hi cliquem
podem veure cada un d’aquests vídeos.

BARRA DE REPRODUCCIÓ

1

2

3

4

5

6

7

D’esquerra a dreta:
1. Play. Amb aquesta pestanya podem iniciar o aturar la reproducció del vídeo.
2. Volum. Amb aquesta pestanya podem controlar el volum del vídeo.
3. Anotacions. Des d’aquesta pestanya podem desactivar qualsevol anotació afegida al vídeo. Normalment són anotacions explicatives que se solen utilitzar molt en vídeos que donen instruccions, com
ara els de receptes.
4. Qualitat. Des d’aquesta pestanya podem escollir la qualitat del vídeo, des de la mínima fins a HD
(alta definició). Quan un vídeo s’ha enregistrat amb màxima qualitat, en aquesta pestanya apareix una
icona amb les lletres «HD».
5. Mirar més tard. Aquesta pestanya ens permet marcar els vídeos que volem veure més endavant,
que queden arxivats al nostre compte de YouTube, com mostrarem després.
6. Reduir o expandir. Aquests dos botons ens permeten reduir o ampliar la finestra de reproducció
del vídeo.
7. Pantalla completa. Si cliquem aquesta pestanya despleguem el vídeo a la mida de tota la pantalla. Si
la tornem a clicar, o també amb la tecla «Esc» del teclat, desactivarem la pantalla completa.
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INFORMACIÓ DEL VÍDEO
1
2

3
4
6

5

En aquesta caixa apareixen diferents informacions sobre el vídeo en concret:
1. «M’agrada» i «No m’agrada». Per poder votar un vídeo cal haver iniciat la sessió (amb el compte
Gmail). Un cop registrats, podem votar el vídeo a través d’aquestes dues pestanyes.
2. «Comparteix». Podem compartir qualsevol dels vídeos penjats a YouTube, a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.), per correu electrònic o en un bloc. Més endavant veurem com es fa
aquest pas.
3. «Inapropiat». Amb aquesta pestanya podem marcar com a inapropiat el vídeo que mirem si ens
sembla ofensiu.
4. Visualitzacions i estadístiques. El nombre que apareix a cada vídeo és el total de reproduccions
que ha tingut. A través de la pestanya d’estadístiques podem veure un resum de les dades sobre
aquest vídeo.
5. Descripció del vídeo. A sota d’aquestes opcions apareix una breu descripció del vídeo, la data de
quan s’ha penjat a YouTube i qui és l’usuari que l’ha compartit.
6. Votacions. Una línia que apareix a sota de les visualitzacions ens mostra quantes votacions positives
i negatives ha obtingut aquest vídeo.

UÊ£{°Î°Ó
Alguna cosa més que mirar vídeos
Vegem quin tipus de continguts ens permet veure YouTube:
- Vídeos musicals (videoclips, etc.).
- Vídeos tutorials (com es munta un armari, com s’instal·la un programa, etc.).
- Vídeos de programes de televisió (canals en línia).
- Vídeos de notícies.
- Vídeos de pel·lícules o sèries.
Vegem-ne alguns exemples:
- Canals de televisió: Canal TV3
http://www.youtube.com/tv3
- Canals de cuina: canal de Nubulblanc (programa de receptes)
http://www.youtube.com/playlist?list=PL01F9133ABD1A5CD0
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- Canals d’artistes: canal d’Els Amics de les Arts
http://www.youtube.com/user/ElsAmicsdelesArts
- Canals de documentals: canal de National Geographic
http://www.youtube.com/user/NationalGeographic
- Canals d’esports: canal oficial de l’FC Barcelona
http://www.youtube.com/user/fcbarcelona
- Canals de viatges: canal de guies per viatjar:
http://www.youtube.com/user/guiasparaviajar?feature=results_main
- Canals tutorials (remeis casolans, de maquillatge, etc.)
http://www.youtube.com/user/amendez73?feature=results_main
Per buscar canals, només hem d’escriure a la barra de cerques la temàtica que volem trobar, tal com
ho hem fet per buscar un vídeo. A sota hi ha la pestanya «Filtra». Des d’aquí podem fer una cerca
avançada i marcar que només ens mostri el tema que hem buscat, els canals que hi ha a YouTube
que tracten sobre això.

Proposem als participants que busquin un vídeo sobre algun aspecte que els sembli interessant. Un cop l’hagin mirat, han de seleccionar i copiar l’adreça web i adjuntar-la en un missatge
de Gmail per als companys. En aquest missatge han d’explicar breument de què tracta el vídeo.

Descans (10 minuts)
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Durada: 20 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants.
Continguts: Breu explicació als participants sobre les fotografies i Internet: l’aplicació Picasa.

UÊ£{°{°£
Les fotografies a Internet
Internet i les imatges han anat molt lligades des del començament. L’objectiu de les xarxes socials
és permetre la comunicació entre usuaris, i aquests hi han trobat un canal per compartir, també, tota
mena de fotografies i imatges.
Quan parlem de xarxes socials pensem en les plataformes principals, Facebook i Twitter. Precisament aquestes deuen una part important del seu èxit al fet que permeten compartir imatges. Però
han sorgit altres plataformes socials completament orientades a buscar, administrar i compartir contingut en format audiovisual i fotogràfic.
Hi ha diferents tipologies de xarxes socials fotogràfiques, que van de les més professionals i específiques a altres per a gent amateur i aficionada al món de la fotografia. La gran major part tenen el
mateix objectiu i funcionament: són llocs web per organitzar fotografies digitals fetes amb càmera
convencional o amb dispositius mòbils, i que ofereixen les funcionalitats d’una xarxa social, perquè
permeten compartir i comentar els àlbums i les fotos d’altres usuaris de la mateixa xarxa.
Vegem una d’aquestes aplicacions: Picasa.

UÊ£{°{°Ó
Què podem fer a Picasa?
- Mirar fotografies. Podem mirar fotografies de coneguts, familiars i gent desconeguda que penja
imatges de qualsevol tipus.
- Seguir les fotografies de coneguts. Quan ens hi registrem (només cal tenir un compte Gmail, que
en aquest cas ja hem creat al bloc dels cercadors), podem seguir persones conegudes i se’ns notificarà cada cop que actualitzin les seves fotografies.
- Compartir amb els amics. Podem compartir les fotografies que més ens agraden amb els nostres amics.
L’ús de Picasa és totalment gratuït, i la seva icona o imatge és aquesta:
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A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ens ofereix Picasa a l’hora de compartir imatges, i les compararem amb les activitats i les tasques que fem actualment d’altres maneres i
en altres condicions amb la mateixa finalitat.
FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER PICASA
Per publicar i compartir imatges
- Revelàvem les imatges (fotos, diapositives, etc.) i acordàvem una trobada amb els amics per ensenyar-los-les o donar-los-les.
- Passàvem per la botiga de fotografia per triar les fotos que més ens agradaven i n’encarregàvem
còpies.
Per obtenir informació i interactuar-hi
- Per trobar imatges sobre qualsevol tema, fullejàvem revistes i altres.
- Per utilitzar qualsevol fotografia calia fer-ne una fotocòpia o retallar-la de la revista o llibre on estava
impresa.

Fomenta un breu debat a l’aula a partir de les qüestions següents:
- Després d’haver vist les possibilitats que ofereix Picasa, com us imagineu que pot ser útil per
a algú com vosaltres?
- Coneixeu alguna persona que utilitzi Picasa en el vostre entorn familiar o d’amics?
- Digueu quines creieu que són les aportacions de Picasa pel que fa a:
Mantenir el contacte amb l’entorn familiar i d’amistats.
Buscar informació visual.
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Durada: 30 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador connectat a Internet amb l’aplicació Picasa instal·lada.
Requisits: Compte Gmail del dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Buscar, penjar i compartir fotografies amb Picasa.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£{°x°£
Què és Picasa?
Picasa és una de les aplicacions gratuïtes que ens ofereix Google. Ens permet organitzar i editar les
nostres imatges digitals, i a través de la seva pàgina web les podem compartir amb altres usuaris.
La funció principal de Picasa és organitzar les fotos de l’ordinador a través de la creació d’àlbums que
s’ordenen cronològicament.
Mitjançant la descàrrega d’una aplicació per a ordinadors, Picasa també permet fer retocs de les
fotografies com ara ajustar-ne el color, eliminar els ulls vermells, retallar-les, etc.
Picasa és molt fàcil d’utilitzar. Amb un sol clic obtenim diverses funcions: enviar les fotos per correu
electrònic, penjar-les en un web, enregistrar-les en un CD, etc.
D’altra banda, Picasa també és un banc d’imatges on podem buscar continguts fotogràfics.

UÊ£{°x°Ó
Com funciona Picasa?
1. Accedim al navegador i escrivim www.google.com/picasa
2. Si no hem iniciat sessió a Google, ens demanarà que ho fem. Introduïm el nostre correu electrònic
de Gmail i la contrasenya.
3. Un cop iniciada la sessió, accedim a la pàgina principal de Picasa. Vegem quines opcions i funcions
hi tenim.
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UÊ* Ê*,

*

En aquesta pàgina trobem els últims àlbums creats, però podem clicar «Veure-les totes» i ens mostrarà totes les nostres fotografies. També hi trobem una mostra d’imatges destacades.

Des d’aquesta mateixa pàgina podem buscar imatges a través de la barra de cerca que hi ha al marge superior dret. Un cop accedim als resultats, podem fer comentaris de les fotos clicant-hi al damunt.
Apareixerà un menú a l’esquerra amb filtres per ajustar la cerca.

UÊ -Ê 6 -Ê"/", -
Mostrem als participants unes quantes fotografies i les compartim amb ells via Gmail després
d’haver carregat l’àlbum.

Per carregar les fotografies cal clicar el botó «Càrrega» que hi ha a la barra superior del menú de
Picasa, tal com es mostra a la imatge.

Quan vulguem crear un àlbum o pujar una fotografia, només cal que accedim a la pestanya «Càrrega».
Al quadre de text «Nom de l’àlbum» hi podem posar el nom. Si ja tenim un àlbum creat, podem
afegir la fotografia clicant la pestanya «Afegeix a un àlbum existent».
Per pujar les fotografies només cal que les seleccionem de la carpeta de l’ordinador i les arrosseguem al centre de la pàgina. Podem fer la mateixa acció clicant «Selecciona fotos de l’equip».
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Un cop hàgim pujat les fotografies i hàgim creat els nostres àlbums, en aquest espai les podem mirar
totes i podem editar la configuració de cada àlbum.
Dins d’aquesta pàgina trobem les opcions següents:

- «Edita’n la visibilitat». Si cliquem aquesta opció podem modificar la visibilitat de cada un dels àlbums, des de públic (tothom el pot veure) fins a més restringit (només el podem veure nosaltres o
els nostres cercles).
- «Galeria pública». Des d’aquesta opció controlem quins dels nostres àlbums són públics.
- «Ordena per». Per ordenar els àlbums per la data de les fotografies, la data de la càrrega i el títol de
l’àlbum.
Dins de cada àlbum tenim les opcions següents:
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- «Presentació de diapositives». Mostra les imatges d’un àlbum en forma de presentació a pantalla completa.
- «Comparteix». Per compartir les nostres imatges a la xarxa social de Google+. Aquí triem amb quins
dels nostres cercles les volem compartir, si les fem públiques, les compartim només amb un grup de
gent o amb contactes individuals que tinguem al correu Gmail.

- «Afegeix fotos». Amb aquesta pestanya tenim l’opció d’afegir més imatges a un dels àlbums creats.
- «Accions»:
· Propietats de l’àlbum. Per editar el títol, la descripció de l’àlbum i la seva visibilitat.
· «Portada àlbum». Aquí podem triar una de les imatges de l’àlbum perquè sigui la que es mostri
com a portada.
· «Mapa de l’àlbum». Permet indicar la ubicació de les imatges en un mapa.
· «Llegendes». Amb aquesta opció podem escriure una breu descripció de cada àlbum.
· «Elimina l’àlbum». Per eliminar un dels àlbums.
- Les funcions següents només estan disponibles si tenim l’aplicació Picasa descarregada a l’ordinador:
· «Baixa a Picasa».
· «Imprimeix amb Picasa».
· «Fer un collage».
· «Fer una pel·lícula».
- «Organitza». Podem organitzar els àlbums pel nom del fitxer o per antiguitat.
Si ens fixem en la imatge anterior, trobem un menú al lateral dret de la pàgina. Aquest menú
proporciona informació sobre l’àlbum seleccionat: si l’hem compartit o encara no ho hem fet, si el
volem ubicar al mapa i si volem que es notifiqui a la persona que hem etiquetat a l’àlbum a través
d’un correu.
UÊ 8*",
Aquesta pestanya mostra les imatges més destacades que hem compartit a la plataforma de Picasa.
També hi trobem un seguit d’etiquetes que organitzen fotografies per temàtiques.
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Durada: 5 minuts.
Material: Projector i PC connectat a Internet per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Breu explicació sobre Flickr.

Flickr es podria descriure com un lloc web que permet emmagatzemar, ordenar, buscar i compartir
fotografies i vídeos en línia. Per registrar-nos-hi ens hem de crear un compte de Yahoo, tot i que
també hi podem accedir des del compte de Facebook.
La popularitat de Flickr ha augmentat molt els últims anys, sobretot gràcies a la facilitat que té l’usuari
a l’hora d’administrar-hi les seves imatges, etiquetar-les i, fins i tot, explorar i comentar les instantànies d’altres usuaris. Actualment n’hi ha una versió gratuïta i una altra de pagament.
Flickr ens pot ser útil quan busquem imatges i compartim fotografies a les xarxes socials. És una eina
apta per a aficionats a la fotografia que, en lloc de ser a l’entorn Google, és a l’entorn Yahoo.

El dinamitzador o dinamitzadora pot mostrar als participants el vídeo explicatiu següent:
http://www.youtube.com/watch?v=eO20WqOxkpY

FI DE LA QUARTA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Introducció a Streaming (10 minuts)
- Què és Streaming?
Bloc 2
Spotify, escoltem la música que ens agrada (20 minuts)
- Spotify: registra-t’hi i instal·la’l
- Com es busquen i s’escolten cançons?
Bloc 3
Ustream, vídeo a distància i en directe (25 minuts)
- Què és Ustream? Registra-t’hi
Descans (10 minuts)
Bloc 4
Skype, posa’t en contacte amb els altres (55 minuts)
- Què és Skype?
- Per a què serveix Skype?
- Registre i instal·lació de l’aplicació Skype
- Utilitzem Skype
- Afegim contactes?
- Com es fa una trucada?
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Durada: 10 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador (per fer una activitat grupal).
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació als participants.
Continguts: Introducció al concepte de Streaming.
Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.
El context de la comunicació ha canviat i, en conseqüència, els canals de comunicació s’han adaptat
a les noves fórmules d’informació, en part gràcies a la revolució tecnològica.
Contínuament apareixen noves aplicacions que ens permeten comunicar-nos d’una forma senzilla
i amb qualitat. Els mòbils són els clars guanyadors en aquest nou paradigma. Inclouen tota mena
d’aplicacions Streaming (de reproducció en temps real) que ens permeten escoltar música i mirar
vídeos sense haver de descarregar-nos prèviament l’arxiu.
Poder estar contínuament connectats amb tothom gràcies a Internet i l’evolució constant de les tecnologies ens han portat a una nova societat de la conversa en la qual tenim l’oportunitat de compartir,
informar-nos i estar connectats des de qualsevol lloc del món.

UÊ£x°£°£
Què és Streaming?
La Viquipèdia defineix Streaming com un canal de distribució multimèdia (àudio i vídeo) a través d’una
xarxa d’ordinadors de manera que l’usuari consumeix el producte al mateix temps que es descarrega.
La paraula Streaming indica que es tracta d’un corrent continu (sense interrupció). Aquest tipus de tecnologia funciona mitjançant una memòria intermèdia (buffer) de dades que va emmagatzemant el que
va descarregant per després mostrar-ho a l’usuari. Per tant, funciona al revés que el mecanisme de descàrrega d’arxius, que requereix que l’usuari descarregui els arxius completament per poder-hi accedir.
El terme Streaming s’aplica habitualment a la difusió d’àudio o vídeo. Requereix una connexió almenys amb
un ample de banda igual que la taxa de transmissió del servei. L’Streaming de vídeo es va popularitzar al final de la dècada del 2000, quan l’ample de banda va esdevenir prou barat per a una gran part de la població.
Dins aquest concepte han aparegut noves eines, com ara Livestream, que permeten crear canals per
emetre en directe els actes i els esdeveniments de les organitzacions. Molts ajuntaments han adaptat un canal de Streaming com a canal de televisió o de ràdio propi per emetre en directe molts dels
actes que duen a terme, per exemple els plens del poble o ciutat. Però no tan sols els ajuntaments hi
han trobat una gran utilitat, sinó que també és un canal molt pràctic per poder seguir en directe actes
de diferents tipus, com ara rodes de premsa de clubs esportius, ponències de congressos o jornades
a les quals no hem pogut assistir, etc.
Algunes de les plataformes que hem vist a les sessions anteriors ens permeten consumir contingut
multimèdia en format Streaming: el més que conegut YouTube i altres com Vimeo i Spotify. Vegem
ara com podem utilitzar algunes d’aquestes eines: Spotify per escoltar música, Ustream per compartir i mirar vídeos, i Skype per fer trucades i videoconferències. Cal destacar que aquestes aplicacions
són gratuïtes i inclouen una opció ampliada de pagament.
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Durada: 30 minuts.
Material: Projector i PC amb altaveus per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació als participants.
Continguts: Introducció a Spotify.

ÊUÊ£x°Ó°£
Spotify: registra-t’hi i instal·la’l
Spotify proporciona accés legal i gratuït a un immens arxiu musical. Només cal registrar-s’hi i descarregar-se l’aplicació.
Per accedir a Spotify hem d’entrar a l’enllaç següent: http://www.spotify.com/es.
En aquest cas no farem que s’hi registrin els participants, sinó que simplement els ensenyarem
aquesta eina perquè la coneguin i, si volen, l’experimentin a casa seva. Cal que el dinamitzador
o dinamitzadora s’hi registri amb l’adreça de Gmail que ha creat per al taller.

1. Per poder reproduir música amb Spotify cal registrar-s’hi.
2. Ara només ens podem registrar a Spotify a través d’un compte de Facebook. Si no en tenim cap,
podem crear-lo al moment.
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3. Un cop registrats, només cal que ens descarreguem l’aplicació per poder reproduir música.

4. Amb l’aplicació instal·lada, ja podem començar a utilitzar Spotify: busquem les nostres cançons,
creem llistes de reproducció, etc.
El dinamitzador es descarregarà Spotify si no el té instal·lat i mostrarà als participants com ho
fa pas a pas.

UÊ£x°Ó°Ó
Com es busquen i s’escolten cançons?
Per buscar cançons a Spotify només cal que escrivim el nom de l’autor o de la cançó en un cercador
que hi ha al marge superior. Un cop localitzada la cançó que volem reproduir, hi fem dos clics a sobre
i començarà a sonar.
Aquesta és la pàgina principal de l’aplicació Spotify:
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Spotify ens permet vincular-hi el nostre compte de Facebook (si en tenim). Un cop enllaçat, anirà
publicant les cançons que escoltem i, per tant, els nostres amics les podran escoltar a través del seu
compte de Spotify.

Demanem als participants que triïn algunes cançons que els agradaria escoltar. Les busquem
amb el cercador de Spotify mentre els mostrem com és de senzill buscar, reproduir i descarregar els continguts en aquesta aplicació.

Spotify permet crear un compte gratuït en el qual ofereix un màxim de 10 hores mensuals de música
i un límit de tres reproduccions de la mateixa cançó. També té dos comptes de pagament. El primer
costa uns 5 euros i permet reproduir de forma il·limitada, però no dóna l’opció d’enllaçar el compte
amb les aplicacions mòbils, de manera que només es pot escoltar a través del web. El compte Premium, que té un preu d’uns 10 euros, permet escoltar música de forma il·limitada i des de qualsevol
dispositiu mòbil (iPhone, iPad, etc.). A més, dóna l’opció d’escoltar música sense haver d’estar connectat, simplement com un reproductor de música.
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Durada: 25 minuts.
Material: Projector i PC amb càmera i micròfon per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants.
Continguts: Explicació sobre Ustream.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£x°Î°£
Què és Ustream?
Registra-t’hi
Ustream és una pàgina web amb diversos canals que permet transmetre esdeveniments en directe.
Aquestes transmissions les fan altres usuaris, i les poden fer des d’un dispositiu mòbil.
Actualment, es retransmeten amb Ustream:
-

Plens d’ajuntaments.
Rodes de premsa.
Actes i esdeveniments.
Reunions a distància.
Etc.
Comentem amb els participants quins poden ser els avantatges de tenir aquesta eina a casa.

Si només volem veure els canals d’Ustream, tenim diverses opcions, per exemple transmissions de
partits de futbol en directe, programes esportius (s’han de pagar prèviament), etc.
A continuació crearem un canal de proves a Ustream:
1. Accedim a la pàgina http://www.ustream.tv/.
2. Un cop aquí, cliquem la pestanya «Inscribirse». Ens demana que ens registrem a la pàgina amb les
nostres dades.
Les introduïm:
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3. Un cop registrats ens demana que busquem els nostres amics; cliquem «Buscar a tus amigos».
Després ens demana que introduïm el nostre correu electrònic per trobar els amics, però no ho
farem, i finalment clicarem «Terminar». Rebrem un correu en què ens demanarà que verifiquem el
compte que hem creat a Ustream. El confirmem. Ens condueix de nou a la pàgina d’Ustream. Ara ja
podem crear el nostre canal per emetre.

4. Si cliquem una altra vegada la pestanya «¡En Vivo!» ens apareixerà la finestra següent, en la qual
introduirem el nom del canal, la categoria del que emetrem i, finalment, una descripció.
5. Acceptem els passos que ens demana i ens apareixerà una finestra amb la qual ja podem fer la
transmissió. Ens dóna un enllaç que podem fer arribar als amics per correu electrònic perquè puguin
seguir el canal. Per començar a emetre, només hem de clicar «Iniciar broadcast».
Fes un enregistrament breu de l’aula amb els participants i mostra’ls el vídeo.

Descans (10 minuts)
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Durada: 55 minuts.
Material: Projector i PC amb so i càmera per al dinamitzador i per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació, pas a pas amb els participants i pràctica a l’aula.
Continguts: Introducció i registre a Skype: utilitat, configuració i funcions.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£x°{°£
Què és Skype?
Skype és un programa que s’instal·la a l’ordinador i serveix per fer trucades i videotrucades (amb
càmera web), enviar missatges instantanis i compartir arxius de forma gratuïta amb altres persones
que utilitzen Skype.
Skype té altres serveis que, encara que no són cars, no són gratuïts. Parlem de SkypeOut, per trucar
de forma econòmica a fixos i mòbils de qualsevol lloc del món, i de Skype SMS, per enviar missatges de text SMS a telèfons mòbils, entre altres.
Vegem com funciona Skype.

UÊ£x°{°Ó
Per a què serveix Skype?
A continuació veurem alguns exemples de les possibilitats que ens ofereix Skype actualment a les
manifestacions personals, i les compararem amb les activitats i les tasques que fem d’altres maneres i en altres condicions amb la mateixa finalitat.
FINS ARA, ABANS DE CONÈIXER SKYPE
Per comunicar-nos amb amics i familiars
- Trucàvem pel telèfon fix i, actualment, pel mòbil, amb el cost corresponent.
- Enviàvem un correu electrònic (gratuït), però havíem d’esperar que ens contestessin.

Fomenta un breu debat a l’aula a partir de les qüestions següents:
- Després d’haver vist les possibilitats que ofereix Skype bàsicament com a eina de comunicació, com us imagineu que pot ser útil per a algú com vosaltres?
- Coneixeu algú que utilitzi Skype?
- Si algun participant ja utilitza Skype, li preguntarem per a què el fa servir? (És important fer
aquesta pregunta per saber quin ús en fan i de quin nivell partim.)
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UÊ£x°{°Î
Registre i instal·lació de l’aplicació Skype
Demanem als participants que activin els ordinadors i que segueixin pas a pas les instruccions que
els donarem. Els recordem que no s’avancin per poder aprofitar al màxim l’experiència i així fer-la
més útil.
Al mateix temps que el dinamitzador es registra a Skype, els participants seguiran el pas a pas
a la pantalla per fer el seu registre.

1. Skype demana que ens hi registrem i ens instal·lem l’aplicació per poder utilitzar aquesta eina. Per
tant, primer cal que accedim a Skype a través de l’adreça web www.skype.com.
2. Cliquem «Únete», a la part dreta del marge superior.

3. Ens demanarà que omplim els camps amb les nostres dades. També podem fer el registre a través
de Facebook.
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4. Un cop omplert el registre, al pas següent ens dóna les gràcies per haver-nos registrat i ens informa
que hi ha un tipus de crèdit de Skype per comprar els seus productes. En aquest cas, com que volem
utilitzar la versió gratuïta, cliquem l’opció «En otro momento, gracias» i continuem.

5. Finalment, ens verifica que hem creat el compte i ens dóna les instruccions per instal·lar-nos l’aplicació
de Skype a l’ordinador.
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UÊ£x°{°{
Utilitzem Skype
Ara ja podem començar a utilitzar Skype. Obrim l’aplicació. Ens demana que introduïm el nostre nom
d’usuari i la contrasenya. Podem indicar que ens els recordi cada cop que iniciem una sessió.

Com que és la primera vegada que l’utilitzem, ens mostra una visita (tour) per aprendre com funciona
Skype. Podem ometre aquest tour clicant «Leave Tour».
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UÊ£x°{°x
Afegim contactes?
Ja som dins l’aplicació. Tenim l’opció de buscar i agregar contactes.

Per fer-ho, només cal que cliquem «Añadir un contacto», i ens donarà l’opció de buscar els contactes a través del seu nom o número de telèfon.
El més freqüent és donar el nom complet d’usuari perquè ens busquin a través d’aquest nom, ja que
és molt més fàcil a l’hora de trobar algú.
Escrivim el nom d’usuari del contacte que volem agregar. Ens apareixerà el nombre de coincidències
trobades; triem el contacte que busquem entre la llista de resultats.
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Llavors enviem la sol·licitud a aquesta persona. Cal que aquest contacte ens accepti per poder-hi
establir una conversa.

A mesura que agreguem nous contactes, ens apareixeran al menú lateral esquerre, tal com es mostra a la imatge. Cal recordar que fins que no ens acceptin no hi podrem mantenir contacte per Skype.
Sabrem que ja estem agregats quan desaparegui la icona de l’interrogant del costat del nom del
contacte.

Proposem als participants que triïn una persona del grup i l’afegeixin als seus contactes. Procurarem que tothom tingui una persona del grup agregada.
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UÊ£x°{°È
Com es fa una trucada?
A través de Skype podem fer trucades i videotrucades. Des de la mateixa pantalla on som, seleccionem el contacte i cliquem «Videollamada».
Un dels dos contactes (participants) relacionats trucarà a l’altre i aquest acceptarà la trucada. Els
recordem que cal que tots dos estiguin connectats.

Agreguem altres participants del grup i ens truquem!!!

FI DE LA CINQUENA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Introducció als tràmits administratius en línia (40 minuts)
- Internet, un nou canal per fer tràmits administratius
- Els tràmits administratius més habituals
- Alguns consells previs per fer tràmits en línia
Descans (10 minuts)
Bloc 2
Practiquem els tràmits (60 minuts)
- Gestió de banca en línia
- Demanem hora al metge?
- Altres tràmits
Bloc 3
Conclusions i opinions sobre els tràmits administratius en línia (10 minuts)
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Durada: 40 minuts.
Material: Projector i PC per al dinamitzador, i PC per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants i visita guiada a webs de mostra.
Continguts: Breu introducció i explicació de les tramitacions en línia com a possibilitat de gestió
personalitzada i segura sense desplaçar-se.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£È°£°£
Internet, un nou canal per fer
tràmits administratius
Amb l’arribada d’Internet, les comunicacions electròniques entre ciutadans i administracions
s’han incrementat, i avui dia és possible fer molts tràmits administratius a través de la xarxa.
L’Administració ha de donar un servei universal i, per tant, respectar i impulsar els estàndards oberts
en adreçar-se als seus ciutadans.
La implantació de les noves tecnologies de la comunicació i el desenvolupament de la societat de la
informació han originat un canvi substancial en la capacitat d’accés a la informació per part dels
ciutadans, molt especialment en la possibilitat de participar activament i interactuar en els processos administratius, culturals i polítics.
D’alguna manera, podem parlar de democràcia digital no tan sols pel que fa a la possibilitat de participació, sinó també a la possibilitat d’ús.
Amb l’expansió dels ordinadors personals i l’accés a Internet, els ciutadans del carrer es poden comunicar directament tant amb els seus veïns com amb els polítics i les administracions públiques
o privades. Així, podem trobar fàcilment informació sobre aspectes legals o de funcionament de
temes que afecten la nostra activitat professional o personal utilitzant únicament l’ordinador, ja que
organismes governamentals, partits polítics, grups de pressió, organismes cívics, administracions
públiques, empreses, etc. aboquen tota mena d’informació a Internet. Per tant, amb aquestes noves
eines a l’abast dels ciutadans s’obren les portes a una nova forma d’organitzar la dinàmica d’una
Administració pública.
Gràcies als mitjans electrònics, l’accés a la informació pública i institucional ha deixat de ser
un objectiu inaccessible. Des de fa uns anys, l’Administració pública ha tingut un gran interès a
agilitzar al màxim els tràmits que ha de fer la ciutadania i facilitar-hi l’accés. Internet és una gran eina
per fer els tràmits més senzills i més ràpids. Això representa una comoditat no tan sols per als professionals, sinó també i sobretot per als usuaris.
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UÊ£È°£°Ó
Els tràmits administratius més habituals
A continuació s’exposa una llista de diferents tràmits administratius que podem fer habitualment per
Internet.
- Tràmits amb la Generalitat de Catalunya. Oficina Virtual de Tràmits http://www.cat365.net/inici/
default?I=1, amb qualsevol servei o programa de la Generalitat de Catalunya:
· Accedir a la informació necessària sobre tràmits de la Generalitat (subvencions, beques, ajudes, etc.).
· Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud dels tràmits anteriors.
· Consultar l’estat i el contingut dels tràmits.
- Tràmits amb l’ajuntament
· Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals.
· Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud.
· Consultar l’estat i el contingut dels tràmits.
- Tràmits amb diferents serveis
· Banca en línia.
· Cita prèvia (ITV, metge, renovació DNI, etc.).

Demanem als participants que activin els ordinadors i que segueixin pas a pas les instruccions
que els donarem. Els recordem que no s’avancin per poder aprofitar al màxim l’experiència i
així fer-la més útil.

Proposem als participants que facin una visita al web de l’Ajuntament de Barcelona per veure els
tràmits que els ciutadans poden fer a distància.
A continuació entrarem al web de l’Ajuntament de Barcelona per veure quins tràmits hi podem fer.
Accedim a l’adreça web www.bcn.es. A la part superior de la pàgina hi ha la pestanya «Tràmits».
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Un cop aquí, trobem els tràmits classificats en «ciutadans» i «empreses i entitats».

Si anem a l’apartat «+ tràmits per a ciutadans», dins el menú «ciutadans», trobarem el llistat de
tots els tràmits que podem gestionar per Internet. De cada tràmit se’ns facilita informació sobre com
es gestiona, qui el pot demanar, quina documentació cal per gestionar-lo, si hi ha un màxim de dates
per fer-lo, si té algun cost i quin és l’organisme responsable de tramitar-lo.
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En aquesta pàgina de l’Ajuntament de Barcelona trobem els elements bàsics de qualsevol tramitació
en línia:
- Tràmits per als ciutadans i tràmits per a empreses, amb accés restringit a cada usuari per desar-hi els
seus tràmits.
- Consulta del tràmit.
- Assistència en el tràmit.
Cada ajuntament incorpora al seu web uns tràmits determinats. Per tant, hem d’entrar al web del
nostre ajuntament per saber quins ens proporciona.

Visitem el web del nostre ajuntament i busquem els tràmits que hi podem fer.

UÊ£È°£°Î
Alguns consells previs per fer
tràmits en línia
Per fer tràmits amb seguretat i èxit, cal tenir en compte una sèrie de recomanacions que ens poden
ajudar:
- Com que donarem dades confidencials, és recomanable que la connexió ofereixi el màxim de seguretat: no hem d’utilitzar ordinadors desconeguts i hem de tenir els sistemes antivirus actualitzats.
- Abans de començar el procés cal que tinguem a mà tota la documentació necessària: DNI, targeta
de la Seguretat Social, etc. Convé repassar-la abans d’iniciar el tràmit.
- Cal llegir atentament totes les instruccions i els passos indicats.
- Hem d’anar a poc a poc a l’hora d’escriure les dades i assegurar-nos que són correctes.
- Convé imprimir o desar a l’ordinador els resultats i els comprovants del tràmit amb la finalitat de tenir
sempre un resguard del que acabem de fer.
Si seguim aquestes premisses és molt difícil no tenir èxit en una tramitació en línia. Us hi animeu?

Descans (10 minuts)
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Durada: 60 minuts.
Material: Targeta sanitària del dinamitzador i dels participants.
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició als participants i pràctica.
Continguts: Mostra i comparació de diferents tipus de tramitacions que podem fer de forma immediata, sense distàncies i amb seguretat a la xarxa.

En aquesta activitat veurem alguns dels exemples de tramitació que hem exposat a l’apartat
anterior.

UÊ£È°Ó°£
Gestió de banca en línia
Moltes de les activitats que fem normalment presencialment en una oficina bancària es poden fer
a través del servei de banca en línia. Vegem quins tràmits bancaris podem fer sense moure’ns de
casa mitjançant Internet:
-

Consultar el saldo i l’estat dels comptes.
Consultar rebuts.
Consultar extractes de les targetes.
Veure i gestionar altes i baixes de contractes (targetes, préstecs, dipòsits, etc.).
Fer amortitzacions.
Fer ingressos.
Domiciliar i gestionar rebuts.
Imprimir rebuts.
Consultar inversions.
Gestionar i consultar assegurances i plans de pensions.
Accedir a diferents serveis: avisos al mòbil, missatgeria, etc.
Consultar dades fiscals.
Altres, segons cada entitat.
Així doncs, ens podem estalviar una gran part de les visites a l’oficina bancària i, un cop dominem tots
els tràmits, només ens hi caldrà anar per a reintegraments de diners en efectiu i altres negociacions.
Això suposa uns avantatges fàcils d’imaginar:

-

No ens hem de moure de casa ni fer cues innecessàries.
Estalviem temps.
Podem triar l’horari de la gestió, no depenem de l’horari de l’oficina.
La informació és segura i no hem de traginar documentació de forma innecessària.
De tot el que fem en queda un registre que ens servirà per demostrar quan calgui la tramitació.
És gratuït.
Té un accés fàcil.
L’entorn és conegut i la presentació de les dades és senzilla per facilitar-ne la comprensió.
No hem de prendre decisions precipitadament perquè tenim gent que fa cua al darrere.
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Moltes entitats bancàries ofereixen als seus clients l’opció de tramitar o fer qualsevol operació bancària des d’Internet, i també consultar comptes i crèdits.
Per veure’n un exemple, utilitzarem la Línia Oberta de ”la Caixa”. No cal ser usuari de l’entitat per
veure com funciona.
Accedim a l’adreça web www.lacaixa.cat i cliquem «Demostració», tal com s’indica a la imatge. Des
d’aquí podem gestionar la demo, l’eina per conèixer les opcions que ens ofereix Línia Oberta.
Amb la demo podem navegar per veure les diferents opcions de gestió un cop donats d’alta. Per
donar-s’hi d’alta cal anar a l’oficina de ”la Caixa”, on ens gestionaran l’alta i ens proporcionaran la
identificació i el nombre secret.
Algunes accions que podem fer a Línia Oberta són accedir als comptes, consultar rebuts, fer traspassos d’un compte a un altre compte nostre de ”la Caixa”, fer transferències a altres comptes,
recarregar targetes, revisar els punts estrella, etc.

Farem un cas pràctic amb els participants: consultarem un extracte.
Ho farem a partir de la demo:
1. Accedim a www.lacaixa.es. Cliquem «Demostració».

2. Un cop aquí, ens apareixerà per defecte la pàgina principal, on veurem totes les opcions de la plataforma en línia. Trobarem aquestes opcions a la barra del menú principal, on clicarem «Comptes».
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3. Ens apareixen detallats tots els comptes o crèdits que tenim donats d’alta a ”la Caixa”. Triem el
compte que volem consultar clicant-hi al damunt.

4. Dins aquest compte trobarem tots els moviments que s’hi han fet. Si cliquem cada un dels moviments n’obtindrem més informació: data del moviment, l’import, si és positiu o negatiu, descripció del
moviment (si es tracta d’un cobrament de la companyia de gas, de la llum o del telèfon, per exemple), etc.
També podem veure l’extracte de l’entitat, que tenim l’opció d’enviar per correu electrònic o imprimir.
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Proposarem als participants una activitat per fer a casa. S’han d’informar a l’oficina de la seva
entitat bancària si té la modalitat de tramitació en línia, i han de decidir si s’hi volen donar d’alta.
És un servei gratuït.

UÊ£È°Ó°Ó
Demanem hora al metge?
Anar al metge perquè ens visitin és una acció que només es pot fer físicament. Però hi ha altres
tramitacions que actualment fem telefònicament o presencialment, com ara demanar hora, que es
poden fer en línia.
Totes les comunitats autònomes d’Espanya ofereixen aquest servei per Internet, en el qual mitjançant el número de la targeta sanitària podem demanar hora per anar al metge, modificar les dates
o l’hora de la visita, canviar de metge, etc. Aquesta modalitat de tràmit s’anomena cita prèvia.

Vegem un exemple de cita prèvia: la programació de visites de l’Institut Català de la Salut.

Accedim al web per concertar hora amb el metge: http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm.

Ens apareixerà la pantalla següent, en la qual hem d’introduir el nostre codi d’identificació personal
(CIP) de la targeta sanitària. Cliquem «Continueu».
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Aquí veurem les nostres dades personals més el metge/essa i infermer/a que tenim assignats, el
centre que ens pertoca i la seva adreça i telèfon.
Tal com indica la imatge següent, al requadre se’ns mostra la proposta de dia i hora per concertar la
visita amb el metge. Si hi estem d’acord, cliquem «Confirmeu la visita»; si no ens va bé, ho podem
modificar clicant «Canvieu la visita».
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Podem fer aquesta operació per programar-nos la visita a infermeria, odontologia, Treball Social i
altres.
Al mateix web trobarem una demostració pas a pas de com es fa la programació: http://www.gencat.
cat/ics/media-programacio/demostracio.html.
Els participants poden demanar hora al metge d’aquesta manera la propera vegada que hi hagin
d’anar. Així en comprovaran l’efectivitat.

UÊ£È°Ó°Î
Altres tràmits
Finalment, si tenim temps podem consultar altres tràmits per fer en línia:
- Renovació del DNI: www.citapreviadnie.es
- Revisió de la ITV: http://itv.com.es
Aquí podem sol·licitar dia i hora per Internet per fer la revisió del vehicle.
- Consultar el saldo de punts del carnet de conduir:
https://apl.dgt.es/WEB_COPACI/consultarPuntos.faces
En qualsevol moment podem consultar, a través del web de la Direcció General de Trànsit, el saldo
de punts del carnet de conduir. També hi podem fer altres gestions com ara consultar o pagar una
multa, descarregar els impresos per renovar el carnet de conduir, etc.
- Fer una consulta al Síndic de Greuges de Catalunya:
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=66
A través del web del Síndic de Greuges podem fer una consulta i demanar informació sobre com es
formula una queixa.

Els participants poden accedir a algun d’aquests tràmits i comprovar la documentació que necessiten tenir a mà per si algun dia el volen utilitzar.
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Durada: 10 minuts.
Material: Cap.
Tipus d’activitat del bloc: De debat a l’aula.
Continguts: Breu debat participatiu en què els participants poden expressar dubtes, opinions i sensacions sobre la tramitació en línia.

Un cop vistos els exemples de les dues activitats anteriors, fomenta un breu debat sobre les
tramitacions en línia.
Preguntarem als participants en quin grau han utilitzat fins ara aquestes tramitacions. En cas
afirmatiu, els preguntarem el grau de satisfacció d’alguna d’aquestes tramitacions pel que fa a
l’estalvi de temps i de desplaçaments.
També els preguntarem si altres membres de la família de l’entorn immediat fan aquest tipus de
tramitacions.

FI DE LA SISENA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Què és el comerç electrònic? (40 minuts)
- Definició de comerç electrònic
- Avantatges i inconvenients del comerç electrònic
- Sistemes de pagament
- Consells per comprar per Internet
Descans (10 minuts)
Bloc 2
Comprem per Internet (70 minuts)
- Comprem entrades per anar al cinema, al teatre o a concerts
- Fem la compra del supermercat
- Comprem per eBay

114

LA XARXA, EN EL NOSTRE DIA A DIA
Guia didàctica
17. Sessió 7: Comerç electrònic: de la pantalla a casa / 17.1. Bloc 1: Què és el comerç electrònic?

$*!$

5_bV$
DhfX_Vb`XeX_XVgea\V2
Durada: 40 minuts.
Material: Projector i ordinador per al dinamitzador.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació i demostració.
Continguts: Introducció al comerç electrònic.

Demanem als participants que no activin els ordinadors. Els recordem que en qualsevol moment poden fer les preguntes que vulguin sobre el contingut exposat.

UÊ£Ç°£°£
Definició de comerç electrònic
El comerç electrònic, en anglès e-commerce, és la venda de béns i serveis a través d’Internet. Els
compradors accedeixen a la pàgina web de l’empresa, consulten el catàleg de productes, compren després d’haver seleccionat el producte, introdueixen les seves dades personals i l’adreça
d’enviament o facturació, i paguen amb la targeta de crèdit o sistemes de pagament electrònic com
PayPal.
Originàriament, aquest terme s’aplicava a la realització de transaccions amb mitjans electrònics com
ara l’intercanvi electrònic de dades. No obstant això, amb l’arribada d’Internet i la World Wide Web
a mitjan anys noranta, es va començar a referir principalment a la venda de béns i serveis a través
d’Internet, en què s’utilitzen com a forma de pagament mitjans electrònics com les targetes de crèdit.
La major part del comerç electrònic consisteix en la compra i la venda de productes i serveis entre
persones i empreses, però un percentatge considerable d’aquest comerç electrònic el constitueix
l’adquisició d’articles o l’accés de continguts Premium d’un lloc web.

UÊ£Ç°£°Ó
Avantatges i inconvenients del comerç electrònic
Els principals avantatges del comerç electrònic són els següents:
-

Disponibilitat d’informació per comparar preus, característiques, etc.
Accés a un gran nombre de productes ubicats a qualsevol lloc del món.
Accés 24/7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana).
Accés a opinions i recomanacions de productes.
Comoditat.
Facilitat d’instal·lació per part de les botigues (no hi ha barreres d’entrada, com al comerç físic).
Comerç anònim. Alguns consumidors valoren l’anonimat que ofereix el comerç electrònic.
Els principals inconvenients del comerç electrònic són els següents:

- Els sistemes de pagament generen poca confiança, tot i que són més segurs que no pas pagar amb
targeta en una gasolinera o un restaurant.
- No es pot comprar de tot (encara).
- Tot i que cada cop hi ha més facilitats per formalitzar una queixa o una reclamació sobre un producte,
encara falten canals per fer-ho.
- No es té accés al producte físic.
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ÊUÊ£Ç°£°Î
Sistemes de pagament
TARGETA DE CRÈDIT
Podem fer compres per Internet amb les targetes de crèdit. Per fer-ho, ens demanaran les dades següents:
- El número de la targeta de crèdit.
- La data de caducitat.
- El codi de seguretat, que són els tres nombres que apareixen al revers de la targeta. D’aquesta manera obtenim més garanties de seguretat en la transacció.

SISTEMA PAYPAL
És un sistema de pagament electrònic similar als sistemes VISA o Mastercard, amb l’avantatge,
respecte de la resta de sistemes de pagament electrònic, que no cal introduir les dades de la targeta,
ja que PayPal actua de passarel·la entre l’entitat bancària habitual i el comerç. Per tant, cada cop que
fem una compra per Internet no caldrà que introduïm les nostres dades bancàries, sinó que n’hi haurà
prou amb l’usuari i la contrasenya amb què ens hem registrat a PayPal. Particulars d’arreu del món
utilitzen habitualment PayPal per fer transaccions personals.
Aquest sistema està orientat als pagaments per Internet i disposa de mecanismes de control que el
converteixen en una opció més segura que altres sistemes de pagament. Ofereix un suport directe
als seus usuaris en casos de frau i estafa que protegeix particulars i empreses.

UÊ£Ç°£°{
Consells per comprar per Internet
Un dels principals problemes del comerç electrònic és la falta de confiança dels consumidors a l’hora
de comprar i pagar a través d’Internet. Tot i que s’està instaurant com un sistema fiable en aquest
sentit, cal que tinguem presents alguns aspectes per fer una compra segura:
- El navegador ha de ser segur. Per comprovar que les dades que enviarem per Internet utilitzen una
comunicació segura hem de mirar si l’«http://» que apareix a l’adreça URL es transforma en «https://»
o si a la part inferior dreta hi ha un cadenat tancat.
- Hem de comprovar la política de privacitat. No s’hauria d’oferir cap informació personal sense saber
qui la recopila, amb quina finalitat i com la utilitzarà. En qualsevol cas, només hem de donar el número
de la targeta de crèdit quan sigui estrictament necessari i el lloc de confiança disposi d’un sistema de
comunicació segur.
- Cal verificar les condicions de devolució i els costos d’enviament associats a la compra.
- Convé revisar les transaccions en línia amb els extractes bancaris de les targetes per comprovar que
tot és correcte.
Descans (10 minuts)
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Durada: 70 minuts.
Material: Ordinador i projector per al dinamitzador i per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: De demostració pas a pas i de pràctica.
Continguts: Realització de compres en línia.

Demanem als participants que activin els ordinadors i que segueixin pas a pas les instruccions
que els donarem. Els recordem que no s’avancin per poder aprofitar al màxim l’experiència i
així fer-la més útil.

UÊ£Ç°Ó°£
Comprem entrades per anar al cinema,
al teatre o a concerts
Un altre tipus de compra molt habitual és la compra d’oci per Internet. Entrades per anar al cinema,
per veure una obra de teatre, per anar a un concert, etc. són algunes de les opcions que tenim. Vegem ara com podem comprar una entrada per a un concert des del portal Ticketmaster.
1. Entrem a la pàgina de Ticketmaster: www.ticketmaster.es. Hi trobem diferents opcions a la barra
superior, però si tenim clar què volem comprar el més senzill és utilitzar el cercador que hi ha a dalt
de tot.
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2. En aquest cas comprarem una entrada per a un espectacle de qualsevol de les pestanyes que tenim
al menú superior. Per exemple, comprarem una entrada d’«Art i Teatre». Cliquem aquesta pestanya
i accedim a l’apartat seleccionat.

3. Hi trobem una llista de tots els espectacles d’art i teatre actualment disponibles i dels quals podem
comprar entrades. Cliquem, per exemple, per comprar dues entrades per a l’espectacle de Carlos Latre.
4. Accedim a la pàgina d’aquest espectacle en concret, on trobarem informació sobre de què tracta, les
dates de les funcions, els llocs on es presentarà, etc.
5. A la mateixa pàgina, però més avall, apareixen altres informacions relacionades amb aquest espectacle: opcions de recollida d’entrades, com es poden comprar entrades per a grups i opció per triar
el dia que volem veure l’espectacle i començar el
procés de compra.
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6. Ara ens demana que indiquem quantes entrades
volem comprar. Un cop introduït el nombre, cliquem
«Continuar».

7. El pas següent és triar els
seients. Primer cal escollir la zona dels seients (el
nombre que hi ha a cada
zona indica quants seients
lliures queden disponibles).
Un cop triada la zona, el
programa ofereix per defecte els millors seients. Si
no estem d’acord amb els
seients assignats, els podem canviar clicant la pestanya «Com puc canviar
els seients assignats».

8. Finalment, només ens falta saber si ens podem beneficiar d’algun tipus de
descompte sobre el preu
de l’entrada. En aquest
cas tenen descompte les
persones menors de 14
anys, les persones de la
tercera edat i els joves que
tinguin el Carnet Jove de
”la Caixa”. Si pertanyem a
algun d’aquests col·lectiu
el seleccionarem i, per acabar, ens apareixerà el preu
total de les entrades. Si estem d’acord amb el preu,
cliquem «Continuar».
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9. L’últim pas és proporcionar
les nostres dades personals i les dades de la targeta amb què volem fer
el pagament, acceptar les
condicions generals i clicar
«Continuar».

Quan cliquem «Continuar» ens apareixerà una pantalla que ens indicarà que hem fet correctament
la compra i ens avisarà que rebrem un correu electrònic per confirmar que el procés s’ha dut a terme
degudament. En funció de l’espectacle, rebrem també en aquest correu les entrades per imprimir-les
o un missatge que ens recordarà on les hem de recollir.

UÊ£Ç°Ó°Ó
Fem la compra del supermercat
La major part dels supermercats ofereixen l’opció de fer la compra en línia amb el servei a domicili
perquè no ens hàgim de traslladar a recollir-la.
En aquest cas pràctic farem la compra al supermercat Mercadona.
1. Entrem a la seva pàgina web: https://www.mercadona.es/ns/index.php. Tenim l’opció de triar
l’idioma. Cliquem «Compra on line».
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2. Ens demana que triem entre una de les dues opcions possibles: si ja som un «client registrat» o si cal
que donem d’alta la nostra fitxa de client. Per tant, clicarem «Registrar-se com a Client».

3. Ara hem d’omplir les dades que ens demanen per donar d’alta la fitxa de client, l’adreça on volem
que ens lliurin la compra i un número de telèfon de contacte.

4. Un cop omplertes les dades, entrarem a la pàgina per gestionar la compra. Al menú del lateral esquerre hi ha el llistat de productes que hem de seleccionar. Hi surt la definició del producte, el preu
i l’opció per triar-ne la quantitat. Finalment, si el volem incloure a la cistella hem de clicar la icona del
cistell, i ens apareixerà directament a la nostra llista de la compra, situada a la part dreta de la pantalla.
Aquí podem modificar la llista, esborrar els productes que finalment no hi volem incloure i confirmar
la compra.
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UÊÊ£Ç°Ó°Î
Comprem per eBay
QUÈ ÉS EBAY?
eBay és una xarxa de subhastes per Internet, la més gran fins ara i capdavantera en aquest mercat.
Tothom es pot registrar a la pàgina web d’eBay i comprar o vendre qualsevol dels articles disponibles.
A eBay es pot comercialitzar una àmplia varietat de productes, l’únic requisit és ser usuari registrat.
Hi ha tres modalitats principals de venda:
- «Subasta». És la transacció més comuna en aquest web. El venedor posa un preu de sortida i
una durada determinada per anunciar la venda d’aquest producte; mentre duri aquest període de
temps, els compradors aposten pel producte. La persona que licita més alt és la que adquireix
l’article, sota les condicions de lliurament i devolució imposades pel venedor.
- «¡Cómpralo ya!» El venedor estableix un preu fix per al producte i, si el comprador està disposat
a pagar-lo, l’adquireix.
- «Anuncio clasificado». Venda d’articles sota la forma d’anunci en què s’exposen les característiques de l’article en qüestió i el preu.
El venedor pot establir la seva pròpia política de pagaments: PayPal, targeta de crèdit, transferència
bancària o contra reemborsament en el moment de rebre l’article (aquesta informació apareix al costat de la descripció del producte i la foto, si n’hi ha).
A canvi de publicar un anunci a eBay per vendre un producte, aquesta xarxa cobra una comissió
proporcional al preu final de la venda.
Tot i que últimament han augmentat la seguretat i la protecció dels compradors, cal no oblidar que
qualsevol transacció a eBay és un tracte en el qual no intervé l’empresa. Per tant, l’èxit de la compravenda depèn de la bona fe de les parts. eBay és un sistema d’intermediació automàtic en el qual
els usuaris poden qualificar l’altra part a partir d’un sistema de punts positius o negatius, en funció
de l’èxit de l’operació. Convé comprovar sempre la puntuació que té cada venedor abans de fer una
compra.
Per evitar qualsevol estafa, cal fixar-se en la forma de pagament del producte. Si aquesta disposa de
la protecció al comprador d’eBay, es cobreix fins a una quantitat determinada en cas de frau, encara
que amb unes despeses de 30 euros per fer la reclamació.
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A continuació farem una compra per eBay. Volem comprar una càmera digital.
1. Accedim al web d’eBay: http://www.ebay.es/clasico. Som a la pàgina principal, on hi ha diferents
categories de productes per buscar i comprar. També tenim un cercador per buscar directament el
producte que volem comprar. En aquest cas, despleguem la pestanya «Categorías» i triem l’opció
«Fotografía y Videocámaras».

2. Un cop a dins, ens apareix una llista de diferents articles disponibles en aquesta categoria. En aquest
cas cliquem «Cámara Digital».

3. Trobem una llista d’articles disponibles per comprar. Abans de seleccionar el producte que ens interessa comprar, ens hem de fixar si es tracta d’una subhasta o no. Això s’indica al costat del preu del
producte. Convé recordar que si licitem per un producte que volem comprar i, finalment, la nostra
licitació és la que guanya, estem obligats a adquirir el producte. Si no ho fem, ens sancionaran i ens
expulsaran d’eBay.
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La informació que podem obtenir abans de seleccionar el producte és el model de la càmera, el preu
del producte més el dels ports i, finalment, els dies, les hores i els minuts que l’anunci estarà actiu.
Una vegada seleccionat el producte que ens interessa, aquesta informació s’amplia:
-

Model de la càmera.
Estat de l’article (si és nou, de segona mà, etc.).
Temps restant durant el qual l’anunci estarà actiu.
Quantitat que en volem comprar (ens informa de les quantitats disponibles).
Preu i opció de compra de l’article.
Preu dels ports (ens indica si l’article té un cost afegit en concepte d’enviament; si no, ens indicarà que els ports són gratis).
- Sistema de pagament que accepta el venedor.
- Informació sobre devolucions i condicions, si s’accepten.
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Si cliquem la pestanya «Descripción» ens apareixerà la mateixa informació però molt més ampliada.

Finalment, si estem d’acord amb les condicions i el preu del producte, només cal que cliquem
«¡Cómpralo ya!». A la pantalla següent ens demanarà que, si hi estem registrats, ens identifiquem;
però si no ho estem i no ens hi volem registrar, podem comprar igualment.

Recomanem registrar-se a eBay perquè, d’aquesta manera, cada cop que es vulgui fer una compra
no s’han de tornar a omplir totes les dades, l’usuari té un historial de compra i pot seguir les seves
comandes.
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Per registrar-nos a eBay cal que cliquem «Regístrate», tal com indica la imatge.

Omplirem una fitxa d’usuari amb les nostres dades.

A continuació omplirem les dades per crear el nostre nom d’usuari i la nostra contrasenya d’eBay.
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I, finalment, hem d’acceptar les condicions d’ús i la política de privacitat, i escriure el codi de verificació.

Un cop omplerts tots els camps i acceptades les condicions d’ús i la política de privacitat, ens apareixerà un missatge que ens demanarà que verifiquem el compte que acabem de crear.

Si accedim al nostre correu, hi trobarem un missatge que ens demanarà que cliquem «Activar ahora»
per completar el registre.
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Com que ja estem registrats, a la pestanya «Mi eBay» del menú superior ens apareixerà un desplegable sobre el nostre compte.
En aquest menú trobem diferents opcions personals:
- «Resumen». Resum de totes les compres que hem fet a través d’eBay.
- «Pujas/ofertas». Historial de les subhastes i les ofertes en què
hem participat.
- «Lista de seguimiento». Historial de llistes de seguiment que
tenim creades. Serveixen per agregar persones o venedors
que ens interessa seguir per estar alerta dels seus productes.
- «Lista de deseos». Llistat de tots els productes que hi hem
afegit. Serveix per guardar els productes que voldríem comprar; així els tenim guardats per si mai els volem adquirir.
- «Todas las listas». Ens mostra totes les llistes, les de seguiment i les de desitjos.
- «Historial de compras». Historial de totes les compres que
hem fet a eBay.
- «En venta». Si tenim algun producte en venda, aquí disposem
de tota la informació sobre el seu estat. També podem programar la venda d’altres productes.
- «Búsquedas guardadas». Permet registrar cerques que hem fet per tenir-les disponibles altres
vegades.
- «Mensajes». Es tracta d’un correu electrònic que ens permet enviar missatges i estar en contacte amb els venedors i els compradors.
ALTRES EXEMPLES DE COMPRES EN LÍNIA
- Compra d’un bitllet d’avió: www.ryanair.com/ca
- Compra d’un viatge o d’oci: www.atrapalo.com

PROPOSTA ENTRE SESSIONS
Demanarem als participants que pensin quina experiència o situació els ha resultat més útil per
explicar-la a l’última sessió. Caldrà que expliquin a tot el grup què és, entre el contingut treballat
al taller, el que els ha semblat que els serà més útil d’ara endavant i per què. Si volen, poden
enviar un correu a l’adreça del dinamitzador o dinamitzadora perquè en tingui una informació
prèvia a la pròxima sessió.
L’explicació de l’experiència ha d’incloure:
- Quin contingut o eina treballat al taller els ha semblat més útil.
- L’explicació d’una experiència sobre l’ús de l’eina esmentada que els sembli que poden fer
servir sovint d’ara endavant i que els serà molt útil.
- L’explicació de com ho feien abans d’utilitzar aquesta eina per fer aquesta acció.
- Per què creuen que els serà més còmode o útil fer servir l’eina triada.

FI DE LA SETENA SESSIÓ DEL TALLER
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CONTINGUTS DE LA SESSIÓ
Bloc 1
Resolució dels dubtes generals dels participants (30 minuts)
Bloc 2
Proposta de manteniment del grup creat al compte Gmail per comunicar-se entre els participants i el dinamitzador un cop acabat el taller (5 minuts)
Descans (10 minuts)
Bloc 3
Exposició per part dels participants de la seva experiència (65 minuts)
Bloc 4
Avaluació individual del taller per part dels participants (10 minuts)
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Durada: 30 minuts.
Material: Projector i ordinadors per als participants, un diari del dia.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica a l’aula.
Continguts: Els dubtes que expressin els participants per resoldre.

Demanem als participants que no activin els ordinadors.
Per iniciar la sessió del taller, convidem els participants a posar en comú els dubtes o les preguntes
que els hagin quedat pendents. Aquesta activitat servirà per tancar el contingut del taller i perquè els
participants no tinguin la sensació que els queden qüestions per resoldre.
Proposeu als participants que expressin quins dubtes els han quedat per resoldre de tot el que
han treballat al taller.

Si els participants no s’animen a fer cap pregunta, els podem proposar una de les dues activitats
següents.
Demanem als participants que activin els ordinadors.
ACTIVITAT 1
Agafem un diari qualsevol del dia i triem entre tots una notícia d’actualitat que ens cridi l’atenció.
Amb YouTube (la meitat del grup) i amb el cercador de Google (l’altra meitat), buscarem notícies
en línia, comentaris, fotos, vídeos, etc. sobre la notícia i enviarem els enllaços a tot el grup mitjançant Gmail per compartir-los amb els companys de classe. Finalment, farem una posada en
comú dels continguts trobats.

ACTIVITAT 2
Demanarem als participants que, de forma individual, facin una cerca d’entrades per a una obra
de teatre (la que més els agradi) a qualsevol lloc d’Espanya. Un cop hagin decidit quina obra volen
veure, els demanarem que triïn el dia, l’hora i els seients de les entrades. Proposarem als participants que enviïn un correu per Gmail al dinamitzador amb el nom de l’obra, el dia, l’hora, el lloc,
el preu i un enllaç amb la informació de l’obra. El dinamitzador, un cop rebuts tots els correus,
els repassarà i, si ho considera oportú, pot proposar al grup d’anar a veure l’obra de teatre
que més els hagi agradat.
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Durada: 5 minuts.
Material: Cap.
Tipus d’activitat del bloc: D’explicació.
Continguts: Manteniment de la cohesió del grup un cop acabat el taller.

Descans (10 minuts)
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Durada: 65 minuts.
Material: Ordinador sense projector per al dinamitzador i impressió de les experiències enviades
pels participants del grup. Ordinador i projector per als participants (opcional).
Tipus d’activitat del bloc: D’exposició.
Continguts: Exposició de les experiències més significatives dels participants.

IMPORTANT ABANS DE COMENÇAR
Abans de començar l’activitat, el dinamitzador o dinamitzadora tindrà a l’abast un ordinador
sense projector per anar anotant les experiències dels participants al document que trobarà a
l’espai de l’Observatori «Recull de les experiències presentades pels participants a l’última sessió del taller». També es pot tenir a l’abast un recull imprès de les experiències que han enviat
els participants entre la sessió anterior i aquesta per anar seguint i facilitant les explicacions
dels participants.

SEGUEIX AQUESTS PASSOS (PER AL DINAMITZADOR O DINAMITZADORA)
- Accedeix a l’espai de l’Observatori i obre el document «Recull de les experiències presentades pels
participants a l’última sessió del taller».
- Primerament, omple els camps del taller i les teves dades.
- Omple una experiència (numerades de l’1 al 20) per a cada participant.
- Els participants poden tenir a l’abast un ordinador amb projecció per il·lustrar la seva experiència
mentre l’expliquen.
- Un cop acabada l’exposició de totes les experiències, envia el qüestionari. Si vols, te’n pots imprimir
una còpia abans de fer-ho.
Per tancar el taller, demanarem als participants que facin una activitat d’exposició en grup.
Partint del que els hem demanat a la sessió anterior, el participant que vulgui (cal explicar als
participants la importància que té per a nosaltres que exposin les seves impressions i experiències sobre el contingut del taller) exposarà durant 3-5 minuts (aproximadament, segons el
nombre de participants) els aspectes següents:
- Quin contingut o eina treballat al taller li ha semblat més útil.
- L’explicació d’una experiència sobre l’ús de l’eina esmentada que li sembli que pot fer servir
sovint d’ara endavant i que li serà molt útil.
- L’explicació de com ho feia abans d’utilitzar aquesta eina per fer aquesta acció.
- Per què creu que li serà més còmode o útil fer servir l’eina triada.
El dinamitzador o dinamitzadora anirà completant el document de recull d’experiències que
trobarà a l’Observatori i, si ho considera oportú, demanarà aclariments als participants durant
l’exposició en grup.
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Durada: 10 minuts.
Material: Un ordinador i el qüestionari d’avaluació del taller per a cada participant.
Tipus d’activitat del bloc: De pràctica a l’aula.
Continguts: Realització individual del qüestionari d’avaluació del participant en el taller.

Cal que el dinamitzador o dinamitzadora obri a tots els ordinadors el «Qüestionari d’avaluació
dels participants en el taller» que hi ha a l’espai de l’Observatori perquè els participants el
contestin. Els explicarem que per a nosaltres és molt important saber la seva opinió sobre
diferents aspectes del taller per poder millorar-lo o proposar nous tallers.
En aquesta última activitat demanarem als participants que omplin el qüestionari que el dinamitzador els haurà obert i preparat a cada ordinador.

Agrairem verbalment la col·laboració dels participants i ens acomiadarem.

FI DE LA VUITENA SESSIÓ DEL TALLER
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Un cop acabat el taller, dins els dos dies següents, expressa la teva valoració personal del
taller a través del «Qüestionari d’avaluació del dinamitzador o dinamitzadora del taller», que
trobaràs a l’espai de l’Observatori.

FI DEL TALLER
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