Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Alaquàs hem programat una activitat
educativa i formativa que creiem que serà de gran ajuda per als vostres fills i filles.
Es tracta d'un taller d'eines tecnològiques útils i pràctiques per al seu dia a dia com a
estudiant. Els ensenyarem a desenvolupar les seues tasques escolars utilitzant l'ordinador o
tableta com a eina fonamental, aprendran a treballar documents PDF, imatges, utilització d'eines
com Whatsapp web, We transfer, IScanner, correu electrònic, etc., així com ajudar-los a resoldre
els dubtes que puguen tindre amb AULES
Quan és el taller?
El taller serà impartit pel personal tècnic de el Departament de Joventut i constarà d'una
única sessió de dues hores. L'alumnat interessat haurà de triar un dia i horari de matí o vesprada.
23, 24, 25 26 i 27 de novembre de 10:30 a 12:30 h.
23, 24, 25 26 i 27 de novembre de 16 a 18 h.
Inscripció obligatòria:




Trucant al 96 150 23 43.
Enviant un correu electrònic a departamentjoventut@alaquas.org indicant, nom,
cognoms, curs, telèfon i dia i hora en què mostra interès.
Presencialment al Centre Juvenil del Passatge.

Aprofitem aquesta carta per informar-vos també, que al Centre Juvenil del Passatge
disposa d'una Aula Multimèdia d'ús gratuït on poder fer treballs de l'Institut, impressió i escaneig
de documents, i qualsevol altra consulta en què siga necessària un ordinador i connexió a
internet .
L'horari de l'Aula Multimèdia, que està oberta gratuïtament a tota la ciutadania, és:
Matins, de dimarts a divendres, d’11 a 14 h.
Vesprades, de dilluns a divendres, de 17:30 a 20 h.
Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 5. Alaquàs, València
Tel. 961 502 343
@alaquasjove @passatgejove @eurodeskalaquas
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Estimades famílies:

