IJDALA

LARRAIJLGO
(GTPUzKOA)

BANDOA
I<ZGIJNEA
Herritarrei jakinaraúen diet Udaletxeko goi solairuan Kzguneak
martxan jarraitzen duela, bertan, ikastaro desberdin interesgarriak
eskeintzen direlarik.

Kzguneko klabea behar duenak Udaletxean edo Kzguneko
dinamizatzailearieskatu.

IT

txartela, teknologia berrietan dituzun ezagutzak
egiaztatzen dituen ziurtagiria lortu dezakezu. Hau oso interesgarria da

Bertan,

b

akoitzaren curriculum- a o s atzeko.

Bando honekin batera eskeintzen diren ikastaroen zercenda bidaltzen
dizuet.
Ikastaro hauetan edo beste ikastaro ezberdin batean interesik baduzu
jarri harremanetan dinamizatzailearekin. DinamizatzaTlea etortzen den
egunak Udaletxeko atarian jarcita daude. Egun horietan etorri ezin baldin
baduzu, tutor.tolosaldea@kzgunea.net helbide elektronikoan edo 94302.3 6.81 telefono zenbakianj arri harremanetan berarekin.

Zerbitzu hau oso interesgarria ikusten dudanez, bera erabiltzea
animatu nahi zaituzfet.
Besterik gabe agurtzen naiz.
Larraulen, 20 13ko apirilaren l6an.

Alkatea

San Esteban Plaza, zfg.20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 - Fax: 943 69 36 23
web orria : www.larraul.net. E-maila: larraul @udal.gipuzkoa.net
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n
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e-Administrazio a (20 ordu)

Eusko Jaurlarítzarekin, Foru Aldund¡ek¡n, udalekin edo
-egiten
¡kasi
Administrazio ze ntralarek¡n tra miteak lnte rnet b¡dez

EstatukoAdninistraz¡oEtektron¡koaezagutuezazu'a6o.es'lnternetb¡dezkotram¡teak
eg¡ten hasi za¡tez.

e-Administrazioa: Aldundiak eta Udalak (6 ordu)

zerb¡tzuak
¿-Admin¡straz¡oak ate eta b¡de betr¡a ¡rek¡ du Euskad¡ko atdund¡ek eta udatek
gako hauek kontuan hafluta bet¡:
mo,áu teÉnat¡t oan eska¡n¡ ahal d¡tzaten o¡narr¡zko bi
udeko egun
eta
ÁtÁi¡onÁt¡rur¡o", so¡ltzea eta b¡zkoftasuna adnin¡straz¡ako ¡zap¡detzeetan
guzietan, 24 orduz admin¡straz¡oa eska¡n¡ ahal izateko aukera'

n

Liburlak eta akademikoak (2 ordu)

tr

Maps eta Earth (2 ordu)

Milaka hburuen datuak bilalu et¿ ¿rto ezbed¡nelako therkete¡ buruzho ahadem¡
dokumentuen ¡nformaz¡oa lorfu "Google Books" eta "Google Scholaf' erab¡l¡z'

Edoie¡n hetr¡atdetak; helbide, errep¡de, tok¡ eta negoz¡oak b¡latu eta haietara heltzen ikas

ezau

Estatuko e-Adm¡nistrazioa (4 ordu)

tr

n

tr

Sites (2 ordu)

n

Google Traductor (2 ordu)

tr

iGoogle (2 ordu).

Goog/e Sltes b¡dez, web otr¡atde bat neurira soñu, konpañ¡tu, etab'

H¡Eal

Zure ín-tereietan oináriturik Googte oñatdea Gadgel eta web feed ezberd¡nekin egokitzen
¡kas ezazu.

e-Administrazioa: Eusko Jaurlaritza (10 ordu)

D¡g¡tal
tkastaro honek hiru hetburu nagusi ditu: 1 Euskat g¡zañear¡ 2015 Euskadiko Agenda

oáiiá,itágitr"iruumatea..2.é-Admin¡straz¡oareÁo¡narr¡lkoezagutzakuleñzea

3Erakunde

publ¡ko ezberdinen lnternet b¡dezko zerb¡tzuak ezagutzera eman

tr

Openideiak (2 ordu)

tr

Sinadura Elektronikoa (2 ordu)

n

duen gune
O;en¡de¡dk plal¿farna ezagulu ezazu: Paña¡delza eta elkar taguntza bultzatzen
btiduata Sarean tan eEn eta esper¡enlz¡ak hanp¿n¡tzen thds e¿azu

kasl besfe ezagutza batzuen aftean
Nagusiweb (10 ordu)

¡

Web nabigatzailea (2 ordu)

tr

Google Tresnak (2 ordu)

¡kastarcaren helburua Etxeb¡deren web orr¡ko ¡nfarmaz¡oaz bal¡atuz eg¡n da¡tezkeen
¡zap¡dee¡ buruzka g¡dal¡buru erabilgarr¡a izatea da

tr

Bilatzaileak (2 ordu)

Mugipuzkoa: Garraio publikoan mugi zaitez klik b-atekin (2 ordu)

¡

ze¡n
tkastaro honek, alde batet¡k s¡nadura elektronikoa zer den erakusten d¡gu (zelIan datza,
zeñ¡fikal¡o zerb¡tzuen maitegatza¡te bezata zer
d¡ren
ladzen
nola
dituen,
)
ematen
(Zerda
ze
txañel
lzenpe,
deÁ

eOsasun (2 ordu)

arreta etektrcn¡koko ¡kaslaroaren helburua an l¡neko zerb¡tzu beriak eta euskal
ásaiur_slster" pro likaaren komunikaz¡o-kanalak heritarrei erab¡ttzen ¡kasten laguntzean
datza.

tr

Etxebide web orria: informazio eta izap¡deak (2 ordu)

publikoan

Gipízioako mugikorlasun-ataria da Mug¡puzkaá, eta beñan erab¡ltzaile.ek garra¡o
áizuen mugit<oiasuna plan¡f¡katu eta kudeatu ahal ¡zanga duzue Mug¡puzkaak zerb¡tzu-

EUSTATen Web gunea (2 ordu)

Euskat Estat¡st¡ka Erakúndeak (EUSTAT) bere Web gunean eske¡ntzen dituen zerb¡tzuak

ezag utu

¡

¡tzazu www.e

u stat.

i¡"t"po"tá,

Eusko

tr
tr

¡

Jaurtaitzak eska¡nitako poslontz¡ eta gorda¡tu elektron¡koaren doha¡neka

tr

METAPOSTA ll: Erabiltzailearentzako erabilgarritasunak (2 ordu)

Metaposta, Eusko Jaurlaitzak eska¡n¡tako postantz¡ eta gorda¡lu elekÍron¡koaren doha¡neko
zerb¡lzuaren abantaílak nata erab¡l¡ erakusten d¡tuzten b¡ ¡kastarcetatik b¡garrena

wv¡ry.etxebarri.net (2 ordu)

Jak¡n ezazu not¿tramilatu lntérneten b¡dez Gasteizko Udateka
eskura iañzen d¡tuen ¡zaq¡deak

Dohaineko antibirus programak (2 ordu)

jabetzea
lkastaro honen helburua mehatxT ¡nÍomatikoak ezagutzea' uleizea eta har¡etaz
AvG eta avast!

WFi (2 ordu)

w¡F¡ teknolog¡a ezagutu ezazu: zer den, ze¡n molakoak d¡ren, zer behar den sare batean

webguneak herilar guzt¡en

eBay (2 ordu)
eBay b¡dez eros¡ eta saltzen ¡kas ezazu.

PayPal (2 ordu)

Zurá erasketak arda¡ndu, zure salmentak kobntu eta lnternet b¡dez d¡rua azkar eta seguru
b¡dal¡ eta jaso PayPal b¡tañez.

tr
tr

Etxebarr¡ko udalaren web orr¡a . Heritarraren eskuliburua

www.vitoria-gasteiz.org (2 ordu)

Geh¡en erab¡ttzen den b¡latza¡learen b¡laketak eg¡tea ¡kas¡: Goagle

kone ktatzeka, osagan¡ak...

zerb¡tzuaren abanta¡tak nola erab¡t¡ erakusten d¡tuzten b¡ ¡kastarcetat¡k lehenengoa

fl

¡

es.

METAPOSTA l: Postontzia eta gordailu elektron¡koa lnterneten
(2 ordu)

Google-ek eskaintzen d¡tuen produktu guzt¡ak ezagutu: Gma¡|, Calenda| Maps

dái. Menatxuen aurkako prebentz¡o-neuriak hañzen ¡kastea eta ba¡ta ere
Ant¡b¡rus programen doaka beñs¡oa ¡nstalatzea eta erab¡ltzea.

áixera ¿eioer¿¡naxes¡<a¡ntzen d¡lu, garraio pubt¡koa erabittzea etrazago gefta dak¡2un

¡

peft"sona nagusien ínteresák eta ikasterakoan aurk¡tu d¡tzazketen arazoak kontuan ¡zan¡k.
bera¡e¡ zuzenduta ka oi n a reizko I nte rnet ika staroa

Merkatuan dáuden nab¡g;tza¡te ez'erd¡nak ezagutu ¡tzazu: tntenel Explorer, Opera'
Safarí, Moziila F¡refax...

eOsasun,

fI

Oinarrizko lnternet (20 ordu)

20 ordutako lnternet ¡kastaroa. lnternet munduan sar za¡tez, PC
bat zer den ezagutu, nabigatzen eta posta elektronikoa erabiltzen

tr

iiilai¿ira I eta aeüe alde batet¡k tzenpe

tr

testuak edo Web orr¡atdea;k nah¡ d¡tuzun h¡zkuntzetara ¡tzul¡ lnternet b¡dez

tr

Softonic (2 ordu)

Softonic bidez edaze¡n matatako programa, jolas.. deskargatu

.

Itzultzaileak (ordu bat)

Testuak eta web oft¡aldeak h¡zkuntza askotara ¡tzultzen ¡kas ezazu lnternetek eska¡ntzen
d¡zk¡zun tresnen b¡dez.

QR kodeak (2 ordu)
QRkodeakzeráiren,zeiarakobat¡odutenetazeñarakoerab¡\¡da¡tezkeen¡kas¡

Ezda

beharrezkoa ga¡ai buruzko ezagutzarik edukitzea.

tr

Google Apps (20 ordu)

Emango diren ikastaroak: Gmail' Atbisteak eta Ale¡lak, Reader,
Catendar, Docs, L¡buruak eta Akademikoak, Maps eta Eafth, Sites,
Itzultzailea eta iGoogle.

tr

Gmail (2 ordu)

tr

Albisteak eta Alertak (2 ordu)

Gmail, Google-en posta elektran¡koa, nola erab¡ltzen den ¡kas ezazu

tr

lnformatika lainoan (2 ordu)

tr

Zure seme-alabak babestu (2 ordu)

tr

Merkataritza Elektronikoa Euskadin (2 ordu)

"tnformatika ta¡noan" teÍm¡noaren esanah¡a uleñu lnfarmaz¡oa lainoan gordetzearen
abanta¡tak eta desabanta¡lak. Dropbox, Yausend¡t eta Scibd programak erab¡ltzen ¡kas¡

Gurasoak lasa¡ egon da¡tezke berc¡en seme-alabak nab¡gatzen duten b¡tantean?
lnfarmaz¡a hau ematen d¡zuten orialdeak b¡s¡ta ¡tzazu

edo Euskal produl<tuen online saltok¡ak, beraíen erosketa prazesua,
eskaíntzen d¡tuzten bermeak eta bestetako ezaugarr¡ak ezagutzera eman
Euskal enpresen

Google Alb¡steak eta Alerlak interneten beriak era azkar eta erraz batetan b¡latzeko erab¡l¡

¡tzazu.

¡

Reader (2 ordu)
Gogoko dituzun

web orialdeetako azken berr¡ak tok¡ bakar batetan gorde eta antolatzen ¡kas

ezazu.

tr
Ü

Calendar (2 ordu)

ezazu
Google Caleidar age;da antatatu eta gedaerak kontaktuek¡n konpañ¡tzeko erab¡l¡

Docs (2 ordu)

perfsonek¡n
Google'zerbitzaiian zure dokumentuak ecloze¡n ordenaga¡tut¡keta nah¡ duzun
lantzeko konqarl¡tu ¡tzazu.

n
tr

Enplegu bat lortu (2 ordu)

Enpteginat aurk¡tzeko ¡nternetek eskaintzen d¡zk¡zun aukera guzt¡ak ezagutu itzazu

Netvibes, mahaigain birtual pertsonalizatua (2 ordu)

Bita ezazu zure web a-ri gustukoenetako ¡nformaz¡o eguneratua ha¡ek bis¡tatu gabe, eta,
aldi berean, kontsulla ezázu posta etektron¡koa, sare soz¡aletako profitak eta zure hen¡an
eg¡ngo duen egurald¡ar¡ buruzko ¡nformaz¡oa apl¡kaz¡o bakar batetik

.#
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lrudia eta so¡nua (14 ordu)
lkastaroak: Irud¡ d¡gitalen tratamendua l, Irudi digitalen
tratamendua ll, Kizoa, Audacity Oinarrizkoa
eta Audacity Aurreratua.

n

lrudi digitalen tratamendua I (4 ordu)
Prograna honen b¡dez eskaneatutako ¡rud¡ek¡n, kamera d¡gitalekin loñutako ¡tud¡ek¡n edo

I
tr

n

lrud¡ digitalen tratamendua ll (4 ordu)
lnternetet¡k ja¡ts¡lakoek¡n lan eg¡n da¡teke. Errem¡nla ugar¡ ditu: p¡ntzela, arkatza, ¡rud¡ak
rgotzeko ae rog rafoa...

¡

Audacity oinarrizkoa (2 ordu)

¡

Audacity aurreratua (2 ordu)

!

Audac¡ty programaren o¡natrizko funtz¡oak, L¡nuxen grabaga¡lu eta aud¡o editare doakoa

tr

OpenOffice Writer oinarrizkoa (2 ordu)

tr

OpenOffice Writer aurreratua (2 ordu)

tr

tr
tr

Tablet Mgunea: Android 4.0 (4 ordu)

tr

Zalanlza eta aholkularitza saioa (2 ordu)

OpenAff¡ce.org Draw bektare graf¡koen doako editorearen funtz¡o autreratuak.

r_r

lJ

Sare sozialak 2.0 (14

ordu)

lkastaroak: Facebook, Twitter, Delicious, Youtube, Flickr, Doodle

n

¡

n

Facebook (2 ordu)

lnformazio sarea denbora errealean, mundu asoko jendeak hom¡tua, momenluan nunduan
zer geñatzen ai den jakiteko.

Delicious (2 ordu)
lkas ezazu nola kudeatu zure "gogokoak", Del¡cious-en b¡taftez.

tr

YouTube (2 ordu)

'

Creative Commons (2 ordu)
lkas¡ zer den jabetza ¡ntelektuala, ezagutu ze¡ntzuk d¡ren eg¡le eskub¡deak eta nola kudeatu
zeure eskub¡deak l¡zentzia askeak ercb¡l¡2.

Beste ezagutza batzuk

Jar zaitez harrenanetan eta paftekatu eduk¡ak ezagutzen d¡tuzun pensonek¡n, sarearen

Tw¡tter (2 ordu)

Andro¡d 4.0 lce Cream Sandw¡ch s¡stema eng¡lea duen tabletaren erab¡lerar¡ buruzko
o¡narizko kontzeptuak eta h¡tzaurrca.

Software Libreari buruzko zalantzak eta ahalkulaitza.

eta Blogger.

tr

OpenOffice Calc Oinarrizkoa (2 ordu)
Kalkulu or¡e¡ buruzko programa indañsu honen aukerak eg¡aztatzea.
OpenAff¡ce Calc pragrama erab¡ltzen ¡kastea eÍa haren funtz¡onallasunak ezagutzea.

Draw oinarrizkoa (2 ordu)
Draw aurreratua (4 ordu)

OpenOffice lmpress Oinarrizkoa (2 ordu)
Apenoff¡ce.org lmpress, doha¡n¡ko ¡rud¡ bektotial editorearen funtz¡o o¡narr¡zkoenak
ezagutu

Openoffice.otg Draw bektorc grañkoen doako ed¡torearen o¡nañzko funtz¡oak.

¡

Ezagutu testu prozesadorc ¡ndañsu hanen aukerak.
Lehen urratsak OpenAff¡ce Wr¡ter-en erab¡leran eta o¡narizko funtz¡onal¡tateak.

Ezagutu OpenoÍf¡ce Writer-en koni¡gurazio eta formatu aukerak.
Eranb¡ eiementu berr¡ak dokunentue¡: taulak, irud¡ak...

Argazk¡-uk¡luak b¡zkor, erraz eta modu dibeftigarrian eg¡n nah¡ d¡tuzten erab¡ltza¡leetara dago
zuzenduta. Programak ¡nstalatu beharrik izan gabe; ¡zan ere, KIZOA on l¡neko ¡rud¡-editorea
da

Ubuntu (4 ordu)

tr

Audacity prcgranaren funtz¡o aurreratuak, L¡nuxen grabaga¡lu ela audio editore doakaa.

Kizoa (2 ordu)

Ezagutú Software Librea (2 ordu)

Ezagutu Ubuntu, L¡nuxen o¡narr¡tutako kode ¡rek¡ko sislena eragilea.

Prograna honen bidez eskaneatutako ¡rud¡ekin, kamera d¡gitalek¡n loftutako ¡rud¡ek¡n edo
ma

lkastaroak: Ezagutu Software librea, Ubuntu, Openoff¡ce Wr¡ter
oinarrizkoa, OpenOffice Writer aurreratua eta Zalantza eta
..aholku laritza saioa.
Ezagutu Softwarc Ljbrea: zer den, baldintzak, abanta¡lak eta eragozpenak Saftware
jabedunaren aurrean, lizentzia motak... Kznux: lehen urratsak.

lnternetetik ja¡tsitakoekin lan eg¡n da¡teke. Errem¡nta ugat¡ d¡tu: pintzela, arkatza, ¡rudiak
margotzeko aerog raloa...

tr

Software Librea (12 ordu)

tr

Adobe Acrobat Reader (2 ordu)
Trebatu za¡tez PDF fornatuko dakumentuak ¡rakuftzeko programaren erab¡leran.

tr

Komunikazioa posta elektroniko bidez (2 ordu)
Ezagufu Autlook Express-ek ematen dituen aukerak: nola ¡datz¡ mezu bat, erants¡
Ítxategiak, geh¡tu kontaktu bat helb¡de I¡bretai...

DATU PERTSONALAK

B¡latu eta ¡kus¡ gai ¡nleresgarie¡ buruzko b¡deoak: mus¡ka, k¡rola...

n

lzena
Flickr (2 ordu)
Erakuts¡ zure argazk¡ak eta b¡deoak zure lagune¡, Flíckr webgunearen b¡dez.

n

¡

DOODLE (2 ordu)

Abizenak

Erreminta han¡ buruzko ikuspeg¡ orokorra, nola erab¡llzen den eta zer aukera d¡luen jakiteko

Blogger (2 ordu)

t.F.z.

Eman zure ¡r¡tz¡ak eta elkarrerag¡n ezazu beste erab¡ltza¡le batzuek¡n Blagger b¡dez.

ü

Skype (2 ordu)
Doako de¡ak. b¡deodeiak eta berehalako mezular¡tza lnternel b¡dez.

D

n
D

Wikiped¡a (2 ordu)
Kanlsulta ezazu infomaziaa etengabe eguneretzen ar¡ den entz¡kloped¡a.

Bookcrossing-Liburuf uk (2 ordu)
lkastaro honen helbutua Baokcross¡ng-aren berr¡ ematea da; ¡nguruko peisonekin.liburuak
era |brcan paftekatzeko modu bat. Jotas antzeko bat ere soñuko da, guk ¡rakutr¡ ela
utz¡tako l¡buruek ze ib¡lb¡de egiten duten ¡kusteko auketa ematen d¡guna.

Linked¡n (2 ordu)
Erabil ezazu L¡nked¡n sare soz¡al prcfes¡onala, ¡nformaz¡oa, ide¡ak eta aukera profesionalak
trukatzeko.

tr

n

Zuha¡tz Genealogikoa (2 ordu)
Ezagut ¡tzazu zure arbasoak eta eg¡n zure zuha¡tz genealog¡koa.

Blog bilaketa (2 ordu)
Ezagut ¡tzazu blog baten aldaera kontzeptualak eta haren b¡laketa errem¡ntak.

n

KRONET (2 ordu)
Gaixo kron¡koen eta ha¡en sen¡taftekoentzako sare soziala.

Telefonoa

Hizkuntza

E

Castellano

tr

Euskera

tr

1

0

18:00-20:00

Orduteg ia

tr
tr

9:00-11:00

ll;00-13;00

6:00-1 8:00

