
 
CURS: EINES DE GOOGLE 

Dijous 12, 19 i 26  de gener de 2023 de 16 a 19 h 
 

Nom i Cognoms: ................................................................................................................................................. 
Data de naixement: ........./ ......... /................... Document d’Identitat: ................................................................ 
Adreça: ................................................................................................................................................................ 
Codi Postal: ..................................Població: ....................................................................................................... 
Telèfons de contacte: .......................................................................................................................................... 
Correu electrònic: ................................................................................................................................................ 

 
Sol·licito incorporar-me al: 

☐ Curs d’Eines de Google els dies 12, 19 i 26 de gener de 2023 de 16 a 19 h, amb els continguts 
descrits al darrere d’aquest formulari. 
 

Declaro: 

☐ Estar empadronat/da a Vacarisses. 

☐ Estar en situació d’atur. 

☐ Estar informat/da que en el cas de no poder assistir al curs, ho comunicaré tan aviat com sigui possible al 
telèfon 93 835 90 02 (ext 280) o mitjançant instància a l’Ajuntament. 
 
Documentació adjunta: 

☐ Fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (no és necessari en cas de presentar la 
instància telemàticament). 

☐ Document DARDO, conforme s’està a l’atur (si s’escau). 

Autoritzo: 

☐ L’Ajuntament de Vacarisses a fer filmacions i/o fotografies en relació a les activitats de la formació i li dono 
el meu consentiment per usar, reproduir,  distribuir al públic, mostrar i presentar públicament les fotos i 
filmacions a internet, que s’han realitzat durant la formació. 
 
US INFORMEM QUE: 

 És requisit indispensable per participar al curs haver complert 16 anys i fer una prova de nivell prèvia. 
 No s’acceptarà cap inscripció sense la documentació requerida ni per correu electrònic. 
 Per dur a terme aquesta formació caldrà un mínim de 6 i un màxim de 8 inscripcions. 
 En cas de superar les places previstes, és realitzarà un sorteig entre totes les sol·licituds, donant prioritat a les 

persones empadronades al municipi i en situació d’atur. 
 Per obtenir el certificat d’assistència cal haver assistit al 80% de les sessions. En cas de no poder assistir a una 

classe, cal avisar.  
 

Signatura: 
 
                                        
                                                                                                                      Vacarisses a ...........de......................del 2022 
 

AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL: 
Jo ……………………………………………………………………………..……………amb DI …………………….. com a 
pare/mare/tutor/a legal de …………………………………… autoritzo al meu fill/a a realitzar el curs de d’Eines de 
Google que es realitzarà a Vacarisses els dies 12, 19 i 26 de gener de 2023 de 16 a 19 h, i consenteixo les 
autoritzacions que ha signat en aquest formulari. 
 
 
Signatura 

 
Les dades personals seran incloses a un fitxer de l’Ajuntament de Vacarisses, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, 
d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. Accepta expressament, 
via correu postal o electrònic, SMS/IM o xarxa social rebre informació de l’Ajuntament de Vacarisses relativa a les funcions que li són pròpies. Podrà exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al registre general de l’Ajuntament c/Pau 
Casals, 17, 08233 Vacarisses.



 

Objectius. Eines de Google. 9 hores 
 Treballar en el núvol digital de Google. 

 Emmagatzemar, editar i compartir documents en línia: arxius de text, fulls de càlcul, presentacions, formularis, 
dibuixos i PDF, des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Els documents de Google Drive són 
compatibles amb els principals programes ofimàtics (Word, Excel, PowerPoint, Open Office). 

 Crear formularis a Google Drive. 

 Gestionar l’agenda, contactes i tasques de treball, a més de realitzar reunions amb Meet. 

 

Estructura i Pla de treball. Eines de Google. 9 hores 
 Correu electrònic. Gmail. 

 Gestió del correu. 
 Etiquetes. 
 Google Xat. 
 Opcions avançades. 
 Autofirmes. 
 Filtres de correu. 

 Gestió de contactes. Google Contacts. 

 Gestió de calendari. Google Calendar. 

 Tasques. Google Tasks. 

 Notes i llistes. Google Keep. 

 Gestió d’arxius amb Google Drive 

 Processador de text. Google Docs. 
 Full de càlcul. Google Sheets. 
 Presentacions. Google Slides. 
 Formularis. Google Forms. 
 Emmagatzematge de arxius i col·laboració en grup. 

 Reunions amb Google Meet 

 Google Maps 

 Característiques principals 

 Google Sites 

 Característiques principals 
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