
PROJECTE NÚM. 14 Àmbit social i cultural

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Projecte no inclòs en la Diagnosi. 
Proposat per la BD2 de l'Ajuntament de Terrassa

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE Projecte d'àmbit social i cultural  

LIDERATGE / SERVEIS Àrea 7 / Servei de Cultura (biblioteques) 

TÈCNIC/A RESPONSABLE Pere Rivilla   

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La biblioteca del districte II aspira a ser el motor cultural del barri, ja sigui proposant activitats per a
diferents edats, o bé promocionant o consorciant activitats culturals amb els diferents agents i entitats
del  districte.  Per  altra banda,  la BD2 es promou com a agent socialitzador  del  districte  dotant  de
serveis i coneixença d'hàbits i normes a tota la població que en fa ús, tot sent espai de socialització i
intercanvi cultural i d'aprenentatge al llarg de la vida. 

PERFILS Infants i joves, homes i dones SEC. CENSALS
Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211 

PRESSUPOST Pressupost intern dels serveis implicats 

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic X Pal·liatiu

Sociosanitari Preventiu

Laboral De capacitació

X Formatiu X Comunitari 

Residencial Altres: grau de satisfacció

X   Relacional / Comunitari

  Altres: Informació

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

Un dels puntals sobre els quals treballarà aquest any serà ajudar a reduir l'esquerda digital que hi ha
a tots els nivells entre els usuaris de la BD2. S'ha detectat que al barri de Ca n'Anglada hi ha un
sector nombrós de la població sense accés a les xarxes. Nens i nenes que no tenen alfabetització
digital i adults que han de fer tràmits per internet i no estan preparats. 

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

Nombre de persones assistents Grau de satisfacció dels assistents

DATA D'INICI Setembre 2021 DATA FINALITZACIÓ Desembre 2021



DATA ACCIONS RESULTAT

Setembre/Octubre 2021

Introducció a Informàtica (Adults)
 Què es pot fer amb un PC actualment?
 Primers passos per l’escriptori.
 Introducció a l’ofimàtica.
 Maneig de teclat i ratolí.
 Creació i manteniment de fitxers.

Executat

 Setembre/Octubre 
2021

Introducció a Informàtica (Nens)
 Què es pot fer amb un PC actualment?
 Primers passos per l’escriptori.
 Introducció a l’ofimàtica.
 Maneig de teclat i ratolí.
 Creació i manteniment de fitxers.

Executat

Octubre/Novembre 
2021

Mecanografia (Adults)
 Aprendre a fer servir teclat.
 Aprendre a fer servir ratolí.
 Programes web mecanografia.
 Programes web ratolí.

Executat

Octubre/Novembre 
2021

Mecanografia (Nens)
 Aprendre a fer servir teclat.
 Aprendre a fer servir ratolí.
 Programes web mecanografia.
 Programes web ratolí.

Executat

Novembre/Desembre
2021

Internet Bàsica (Adults)
 Aprendre a navegar. Cercadors.
 Introducció a les eines més típiques 

d’Internet. Gestions electròniques.
 Correu electrònic. Núvol i Drive.
 Streaming. eBiblio.

Executat

Novembre/Desembre
2021

Internet Bàsica (Nens)
 Aprendre a navegar. Cercadors.
 Introducció a les eines més típiques 

d’Internet. Campus virtuals.
 Correu electrònic. Núvol i Drive.
 Streaming. eBiblio.

Executat

2022 Continuació projecte Executat

2023 Continuació projecte

OBSERVACIONS 
El tipus de formació dependrà de la situació sanitària del moment. 


