EINES DIGITALS PER ENFORTIR LES ORGANITZACIONS
Aquests tallers estan dirigits a persones que participin d’organitzacions o entitats veïnals
i que necessitin capacitar-se en l’ús de les noves tecnologies digitals per tal d’enfortir la
seva organització a través de l’edició, la difusió i la comunicació de les seves activitats.
On: Calàbria 262 <M> Entença, seu de l’AVVEE
Dies: Tots els Dimecres de 18:00 a 20:00h
Començar: dimarts 20 de maig
Fins: 2 de juliol
Es necessita tenir portàtil per treballar i resoldre dubtes sobre el mateix ordinador que
feu servir. Podem compartir-los si alguna no en té.
PROGRAMA
DIMARTS 20 Maig: presentació i comencem el primer taller Publicació de continguts
amb wordpress
Dimecres 28 de maig i 11 de juny: Taller Publicació de contingut amb Wordpress
BÀSIC






Publicar una entrada en un blog que ja existeix
Afegir imatges
Afegir vídeo
Afegir enllaços
Assignar etiquetes i categories en una entrada per tal de fer un menú
personalitzat al blog
Widgets
Afegir codi inserit (p.ex. que es vegi un document no com a link sinó com a
document complert, scribd)
Afegir formularis amb googledrive, per ex. contactar amb organització, recollida
de signatures/adhesions
Enllaçar a compte de twitter
Calendari amb googlecalendar







Dimecres 4 de juny: FER CARTELLS BÀSICS (sessió única el 20 de maig)
-

Sense nocions de programes de disseny, fent servir un editor de presentacions.
Fent servir programa de disseny bàsic software lliure: InkScape (es pot
descarregar aquí: http://sourceforge.net/projects/inkscape/?source=dlp ).

Dimecres 11 i 18 de juny: Taller Community Manager BÀSIC (4, 11 i 18 de juny)


Introducció a espais de treball col·laboratiu en Internet: llistes de distribució,
pads, n-1 i eines d’espais col·laboratius.
¿Com construir una identitat col·lectiva a la xarxa? Principals canals de difusió:
Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr.





Fer campanya-difusió d’un esdeveniment amb twitter+PAD.



¿Cóm fer streaming/emissió en directe? Cobrir una acció o un esdeveniment
amb retransmissió en directe fent servir el telèfon mòbil (ex. bambuser).

Dimecres 2 de juliol: MÉS AVANÇAT (25 de juny, 2 de juliol)
Si considerem entre el mateix grup que el nivell a assolir és suficient:






Crear un blog
Crear categories
Crear usuaris i assignar rols
Crear un menú personalitzat
Temes de disseny

