
 

Iniciació a la informàtica i internet en el sector 

agrari 
 

Actuació: 2.1 Formació dirigida a persones ocupades 
 

 Objectius generals: 

L’acció formativa s’adreça a un sector de la població interessada en introduir 

l’ús de les noves tecnologies en la feina diària del sector agrari. 

La finalitat última és dotar als agricultors d’eines de feina en un sector en que 

tradicionalment no n’ha fet ús. 

 

Cofinançament: Govern de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca 

Lloc d’impartició :  Coordinadora de persones amb discapacitat. Avda. Palma de 

Mallorca, 1-A Baixos. Ciutadella de Menorca. 

Perfil de l’alumnat: Persones ocupades d’entre 16 i 64 anys i que no treballin 

a l’Administració pública; preferentment persones que treballin en el sector 

agrari. 

 

Docent: 
-  Daniel Casasnovas Barber. 

  
Durada i dates previstes 
Acció formativa  de 20 hores repartides en 5 mòduls.  

Inici : 18/07/2005 

Acabament : 26/07/2005 

Horari : d’11:00 a 14:00 hores 

 

 

 



 

 

 

Programa:  
-Mòdul 1: Introducció a l’ordinador (3h) 
 -Què és un ordinador? 

 -Utilitats d’un ordinador. 

 -Terminologia bàsica. 
 -Hardware i software.  

 -Sistemes operatius. 

 -Funcionament bàsic d’un sistema operatiu Windows. 

-Mòdul 2: Introducció al software (3h) 
 -Perifèrics. 

 -Connexions de l’ordinador. 

 -Software d’ús freqüent. 

-Mòdul 3:  introducció a Internet (4h) 
 -Quès és internet? 

 -Terminologia bàsica. 

 -Història d’Internet. 

  -Com connectar-se?, Hardware i software necessari. 

  -Què es pot fer? 

 -Navegadors. 

-Mòdul 4:Internet com a eina de comunicació (5h) 
 -Protocols d’internet. 

 -Eines de comunicació. 

  -Navegadors. 

 -Correu electrònic. 

 -Xat. 

 -Conversacions de veu. 

 -Vídeo conferència. 

-Mòdul 5: Internet com a eina de recerca de recursos (5h) 
 -Introducció al concepte d’usuari d’una pàgina web. 

 -Eines de localització de recursos a internet. 



 

 

 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 
 

 Certificat d’assistència 
La Direcció General de Formació de la Conselleria de Treball i Formació del 

Govern de les Illes Balears expedeix un certificat d’assistència al seminari 

sempre que s’hagi assistit a un mínim del 80% de les hores de l’acció 

formativa. 

Quan aquests certificats arribin a les dependències de la Direcció Insular de 

Treball i Formació del Consell Insular de Menorca ens posarem en contacte 

amb les persones interessades per tal que puguin passar a recollir-los. 

 

 Normes generals 
- Recordam que es prohibeix fumar, menjar i beure a les aules 

- Pregam puntualitat i bona assistència a l’acció formativa 

- No es permet l’ús de telèfon mòbil durant les classes 

- Pregam que es respecti el material i les instal·lacions 

- En el cas que algú no pugui continuar assistint a l’acció formativa, 

pregam que ens ho comuniqui, ja que d’aquest manera alguna 

persona en llista d’espera es podria incorporar a l’acció formativa 
 

Informació i inscripcions 
Direcció Insular de Treball i Formació 

Consell Insular de Menorca 

Plaça de la Biosfera, 5. Maó 

Tel. 971-356246 Fax. 971-368216 

formacio@cime.es 

www.cime.es 


