Ajuntament de Castelldefels
Pl. de l’Església, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 11 50

Castelldefels, 17 de febrer de 2009
Benvolgut/da president/a,
El Portal de les Entitats de Castelldefels www.entitatscastelldefels.cat és una
eina de comunicació i dinamització que l’Ajuntament de Castelldefels posa a
disposició del teixit associatiu de la ciutat amb l’objectiu que les diferents
associacions i entitats creïn la seva pàgina web d’una manera senzilla. Des de
l’Ajuntament de Castelldefels es proporciona un subdomini gratuït a les
associacions interessades en participar així com la formació necessària per a la
creació i administració de la web de l’associació.
En aquest sentit, l’àrea de Participació Ciutadana ha programat un nou curs de
formació de disseny de pàgines web sobre la base del programa
informàtic que proporciona la Diputació de Barcelona. Les sessions
seran bàsicament pràctiques i, des del primer dia, es disposarà d’un entorn web
propi per a realitzar la formació i construir el seu web. Per això, us demanem
que les persones que assisteixin al curs (2 com a màxim per entitat),
tinguin coneixements informàtics (nivell d’usuari) i siguin les que posteriorment
facin l’administració del web.
Aquest curs té una durada de 16 hores i es realitzarà a La Guaita (Ctra. de la
Sentiu, s/n) de 17.30 h a 19.30 h, d’acord amb la distribució següent:
-

11, 16, 18, 23, 25 de març i 1 abril: 12 h de formació teòrica i
pràctica de l’administració de la web.
15 d’abril : 2 h de repàs actiu de les webs creades durant el curs.
20 d’abril: 2 h de formació sobre recursos lingüístics de català a
internet per a entitats realitzada pel Servei Local de català.

S’ofereix servei d’acollida d’infants prèvia petició quan es realitzi la
inscripció.
Per a més informació i formalització de la inscripció, us podeu posar en
contacte amb l’àrea de Participació Ciutadana al telèfon 93 664 23 61 (de 8
h a 15 h) o bé al correu electrònic participaciociutadana@castelldefels.org. Les
inscripcions són gratuïtes i, donat l’aforament de l’aula d’informàtica, les places
són limitades i s’atendran per rigorós ordre d’arribada fins el dia 6 de març.
Cordialment,

Núria Milà Gonzalo
Regidora-delegada de Participació Ciutadana
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