OBJECTIUS DEL PROJECTE:__________
El projecte e-dones ofereix la possibilitat de
millorar l’ ocupabilitat i augmentar així les
possibilitats d’inserció laboral de les dones
en procés de recerca de feina, mitjançant
l’accés a les tecnologies de la informació i la
comunicació.
El projecte ofereix mòduls d’informàtica de
diferents nivells, així com un assessorament
on-line durant el curs i un acompanyament
tutorial que pretén garantir l’afavoriment de
l’autonomia d’aquestes dones en el seu
procés de recerca activa

Mòdul 2: Anar per feina
Un coneixement bàsic per treballar amb un
processador de textos, un full de càlcul i un
programa de correu.
Aquest segon nivell està pensat per dones
que algun cop han utilitzat l’ordinador però
no tenen un coneixement general dels
programes als que poden accedir i dels
productes que poden aconseguir.
Grup Matí:
(de 10h a 14h)
Grup Tarda:
(de 15h a 19.00h)

ACCIONS:________________________
Mòdul 1: Trencar el gel

Mòdul 3: A la recerca d’oportunitats

Una aproximació a l’ordinador i al seu
funcionament.
Adreçat a dones que mai han realitzat un
treball amb l’ordinador i/o tenen por a posarse davant un aparell informàtic.
Es treballaran continguts com : posar en
marxa l’ordinador; el teclat i el ratolí; Ús
bàsic del SO.

Familiarització de les dones en l’ús d’ internet
per tal d’aprofitar els recursos que ofereix la
xarxa, tant en el seu procés de recerca activa
com en altres aspectes més funcionals dins
l’àmbit quotidià o social. El tercer nivell està
pensat per dones que han treballat amb
diferents
programes
però
no
tenen
experiència en l’ús d’ internet.

Grup Matí:
(de 10h a 14h)

Grup Matí:
(de 10h a 14h)

Grup Tarda:
(de 15h a 19.00h)

Grup Tarda:
(de 15h a 19.00h)

Amb el suport de:

e-dones
Programa de Formació en
TICS per a la inserció de
les dones

Inscripció d’activitats:
SURT
C/la Guàrdia, 14 baixos
08001 Barcelona
Telf. 933428380
surt@surt.org
Horari: dilluns a dijous 9 – 18h
divendres 9 – 14:30h
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