
AGENDA CURSOS  ALFABET ITZACIÓ 
DIGITAL  E IV ISSA:

CURSOS DR.TIC

Espai Ecrea:
Lloc: carrer Arquebisbe Cardona Riera, 19, Eivissa
Inscripció: ecrea@eivissa.es

1. Curs "Trucs i eines bàsiques perquè funcioni la teva web".
Dijous     21     d'octubre,     de     10     a     12     hores.  

L'objectiu del curs gira al voltant de com crear una plataforma fiable i 
estable on desenvolupar una web enfocada a donar bons resultats o, en 
altres paraules, com definir l'estructura idònia per poder posicionar la seva 
marca, empresa o persones en Internet. Es tractaran tots els elements a 
tenir en compte com el Blog, Email-màrqueting, Content Màrqueting.
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit amb la 
participació de l'especialista en disseny web Nestor Puig de Nes Zen Studio.

2. Curs "Redactar un email en anglès".
Dijous     5     de     novembre,     de     10     a     12     hores.  
La majoria de la comunicació empresarial tant a nivell de networking com de 
negociació es realitza per email, per això és tan important conèixer els codis 
d'escriptura d'aquest mitjà per ser un professional i saber redactar un email 
de forma eficaç en anglès, amb el vocabulari més adequat per a:
- Tenir el to i estil d'escriptura adequat
- Les fórmules per ser cordial
- Saber estructurar les idees
- Saber queixar-se, demanar disculpes, mostrar un desacord o oferir 
solucions de la forma més apropiada possible.
A càrrec de l'Institut d'Idiomes d'Eivissa.

3. Curs "Curació de continguts".
Dijous     19     de     novembre,     de     10     a     12     hores.  
Per a una web, el contingut ho és tot, màrqueting de continguts, 
posicionament, xarxes socials, sense continguts la teva marca pot semblar-
se a un "Zombie". Per això es dedicaran 2 hores als continguts, conèixer 
totes les tècniques per gestionar-los: cerca i selecció de fonts, selecció i 
arxiu de continguts, distribució de continguts. Parlarem de totes les eines 
útils que faciliten aquesta labor.
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit.

mailto:ecrea@eivissa.es


Seu PIMEEF:

Lloc: avinguda Espanya 18-20, 1er pis, Eivissa
Inscripció: info@pimeef.com

1. Curs "Trucs i eines bàsiques perquè funcioni la teva web".
Divendres     22     d'octubre,     de     9.30     a     11.30     hores.  
L'objectiu del curs gira al voltant de com crear una plataforma fiable i 
estable on desenvolupar una web enfocada a donar bons resultats o, en 
altres paraules, com definir l'estructura idònia per poder posicionar la seva 
marca, empresa o persones en Internet. Es tractaran tots els elements a 
tenir en compte com el Blog, Email-màrqueting, Content Màrqueting.
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit amb la 
participació de l'especialista en Disseny Web Nestor Puig.

2. Curs "Redactar un email en anglès".
Divendres     6     de     novembre,     de     9.30     a     11.30     hores.  
La majoria de la comunicació empresarial tant a nivell de networking com de 
negociació es realitza per email, per això és tan important conèixer els codis 
d'escriptura d'aquest mitjà per ser un professional i saber redactar un email 
de forma eficaç en anglès, amb el vocabulari més adequat per a:
- Tenir el to i estil d'escriptura adequat
- Les fórmules per ser cordial
- Saber estructurar les idees
- Saber queixar-se, demanar disculpes, mostrar un desacord o oferir 
solucions de la forma més apropiada possible.
A càrrec de l'Institut d'Idiomes d'Eivissa.

3. Curs "La LOPD".
Divendres     20     de     novembre,     de     9.30     a     11.30     hores.  
Introducció a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD); dades 
personals; nivell de seguretat de dades; ARC (Dret d'Accés, Rectificació, 
Cancel·lació, Oposició); cessió de dades a tercers; com i quan és possible; 
maneja la meva empresa dades personals?; obligacions; sancions per no 
compliment; Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD); tramitacions 
telemàtiques; adequació de la meva empresa a la LOPD.
A càrrec de Nicoles Càceres Rengifo, advocada a Safe ID, empresa incubada 
a l'eCrea.



CURSOS XARXABIT
 Telecentre Ecrea: carrer Arquebisbe Cardona Riera, 19, Eivissa. 

Inscripció: imercado.ibz@gmail.com
 Telecentre Cala Bou: carrer Es Caló s/n, Cala de Bou, Sant Josep de sa 

Talaia. Inscripció: caladebou@xarxabit.org

1. Curs "Aprendre a realitzar tramitis online"
Telecentre     de     Cala     de     Bou.     Dimecres     28     d'octubre     i     dilluns     9     de     novembre,   
de     10.30     a     12.30     hores  
- Demanar cites al metge a IB-Salut
- Realitzar tràmits de la renda online, demanar cita en l'Agència Tributària, 
Seguretat Social o a la DGT
- Pagar impostos, multes
- Demanar cita de renovació de Dni
- Què és i com funciona el DNIe i el certificat digital
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit.

2. Curs "Conèixer els avantatges que m'ofereix el meu 
smartphone"
Telecentre     eCrea.     Dimarts     27     d'octubre,     de     10.30     a     12.30     hores.  
Telecentre     de     Cala     de     Bou.     Dimecres     4     de     novembre     i     dilluns     16     de   
novembre,     de     10.30     a     12.30     hores.  
- Aprendre a aprofitar el calendari, els avisos, el whatsapp
- Connectar-se per wifi
- Descarregar aplicacions
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit

3. Curs "Conèixer els avantatges i riscos de la xarxes socials. 
Facebook"
Telecentre     eCrea.     Dijous     29     d'octubre,     de     10.30     a     12.30     hores.  
Telecentre     de     Cala     de     Bou.     Dilluns     23     de     novembre,     de     10.30     a     12.30     hores.  
- Buscar amics, crear grups, pujar fotos
- Compartir informació
- Els límits del dret d'expressió, de privadesa i dret a l'oblit.
A càrrec d'Anne-Laure Debrix, consultora de la Fundació Bit 



Par t ic ipen:


