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BLOC III Participació Sociopolítica de les dones 

MODALITAT Xerrada 

NOM “Dona, la xarxa va amb tu” 

OBJECTIUS  Fomentar de forma activa l’accés i l’ús quotidià de les dones a 
Internet. 

 Descobrir  entre  les dones assistents que poden trobar a internet 
moltes utilitats pràctiques per la seva vida quotidiana. 

 Descobrir les possibilitats de la  xarxa com una eina on  
informar-se, comunicar-se, relacionar-se. 

 Generar entre les dones participants interès per accedir a internet  
 

CONTINGUTS Exposició sobre les possibilitats i oportunitats que Internet ofereix a les 
dones, desmitificant l’ús de les TIC. Mostrant  activitats de la vida 
quotidiana que es poden resoldre a internet. Promovent usos socials i 
participatius d’Internet, la xarxa és també un espai de participació i 
opinió. 

METODOLOGIA 
 

Conferència acompanyada de la visita a algunes webs i debat 
posterior sobre les oportunitats i reptes d’Internet per a les dones.  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones no  connectades, o que no facin un ús quotidià d’Internet, dones 
en general de qualsevol edat. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

Sense límit (mínim 25 dones) 

ESPAI Sala d’actes 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció. 
Connexió a Internet. 

COST DE L’ACTIVITAT 236 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller-Xerrada 

NOM ”La xarxa, un espai per la participació i la promoció de les dones” 

OBJECTIUS  Fomentar l’accés de les dones a Internet com una eina de 
participació social i política 

 Fomentant l’ús de la xarxa com una eina de comunicació, 
visibilització, relació i empoderament de les dones. 

 Generar en les dones interès per accedir a internet per actuar com 
a ciutadanes. 

 Descobrir que internet és una xarxa que genera oportunitats a les 
dones i podem fer-la servir per assolir la igualtat d’oportunitats. 

CONTINGUTS Foment de l’ús d’Internet com una eina de participació i com un mitjà 
de comunicació alternatiu i de  visibilització de les veus de les dones. 
Mostrar espais de defensa del dret de les dones, bones pràctiques de 
les dones a la xarxa pels drets de les dones, com poder fer activisme 
amb noves eines gratuïtes. 

METODOLOGIA 
 

Xerrada: una primera part reflexiva sobre les oportunitats que suposa 
internet per les dones, i com la fractura digital de gènere suposa un fre 
en el camí cap a la igualtat. 
Segona part pràctica amb navegació per diverses webs i xarxes de 
dones, així com algunes espais i eines que permeten l’activisme a la 
xarxa. Al final, es proposa un debat participatiu entre les persones 
assistents. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones en general..  

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

Sense límit (mínim 25 dones). 

ESPAI Sala d’actes 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció. 
Connexió a Internet. 

COST DE L’ACTIVITAT 236 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM Navegació a Internet per a principiants.  

OBJECTIUS  Aprendre a utilitzar el ratolí mitjançant la visita a llocs d’interès 
 Fomentar de forma activa l’accés de les dones a Internet 
 Assolir un nivell mínim de navegació per la xarxa, per desmitificar la 
dificultat i poder accedir amb autonomia a continguts d’ interès. 

 Conèixer alguns llocs de referència on consultar informació  
 Aprendre a utilitzar un cercador. 
 

CONTINGUTS Començar a utilitzar l’ordinador directament fent servir un navegador 
per accedir a Internet.  
Introducció a navegació bàsica amb un recorregut per algunes webs 
d’informació i de xarxes de dones.  
Utilitzar el cercador. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones que no han utilitzat un ordinador o tenen poca experiència. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 4 h (2 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Aula informàtica 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne. 
Connexió a Internet a tots els ordinadors. 

COST DE L’ACTIVITAT 588 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM Navegació a Internet per a principiants. Amb Cyberxarxa mòbil. 
NOVETAT!! 

OBJECTIUS  Aprendre a utilitzar el ratolí mitjançant la visita a llocs d’interès 
 Fomentar de forma activa l’accés de les dones a Internet 
 Assolir un nivell mínim de navegació per la xarxa, per desmitificar la 
dificultat i poder accedir amb autonomia a continguts d’ interès. 

 Conèixer alguns llocs de referència on consultar informació  
 Aprendre a utilitzar un cercador. 
 

CONTINGUTS Començar a utilitzar l’ordinador directament fent servir un navegador 
per accedir a Internet.  
Introducció a navegació bàsica amb un recorregut per algunes webs 
d’informació i de xarxes de dones.  
Utilitzar el cercador. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones que no han utilitzat un ordinador o tenen poca experiència. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 4 h (2 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Sala amb taules, cadires i punt d’electricitat. 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Dones en Xarxa aporta la cyberxarxa mòbil (aula mòbil formada per  
10 mini portàtils amb connexió a Internet ). 

COST DE L’ACTIVITAT 1.001 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM “Dona, connecta’t” 

OBJECTIUS Fomentar de forma activa l’accés i l’ús quotidià de les dones a 
Internet. 
Fomentar l’ús de la xarxa com una eina de comunicació, informació i 
les dones. 
Assolir un nivell mínim de navegació per la xarxa i conèixer llocs de 
referència on accedir a noticies, a continguts referents als drets de les 
dones.  
Aprendre a utilitzar un servei de correu electrònic (webmail) 
 

CONTINGUTS Aprenentatge d’habilitats bàsiques en navegació i en l’ús del correu 
electrònic, així com de participació.  
Navegació per webs de referència d’institucions públiques, d’informació 
general i xarxes de dones. Utilització d’un cercador. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones que saben fer servir un ordinador però sense o amb poca 
experiència a internet. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 6 h (3 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Aula informàtica 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne. 
Connexió a Internet a tots els ordinadors. 

COST DE L’ACTIVITAT 798 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM  “Dona, connecta’t”. Amb Cyberxarxa mòbil. NOVETAT!! 

OBJECTIUS Fomentar de forma activa l’accés i l’ús quotidià de les dones a 
Internet. 
Fomentar l’ús de la xarxa com una eina de comunicació, informació i 
les dones. 
Assolir un nivell mínim de navegació per la xarxa i conèixer llocs de 
referència on accedir a noticies, a continguts referents als drets de les 
dones.  
Aprendre a utilitzar un servei de correu electrònic (webmail) 
 

CONTINGUTS Aprenentatge d’habilitats bàsiques en navegació i en l’ús del correu 
electrònic, així com de participació.  
Navegació per webs de referència d’institucions públiques, d’informació 
general i xarxes de dones. Utilització d’un cercador. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones que saben fer servir un ordinador però sense o amb poca 
experiència a Internet. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 6 h (3 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Sala amb taules, cadires i punt d’electricitat. 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Dones en Xarxa aporta la cyberxarxa mòbil (aula mòbil formada per  
10 mini portàtils amb connexió a Internet ). 

COST DE L’ACTIVITAT 1.318 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’internet 

NOM “Fes el teu bloc, el teu espai personal a internet” 
 

OBJECTIUS  Aprendre  que Internet és molt més que un espai de consulta, sinó 
que es pot aportar els propis continguts a la xarxa 

 Saber crear i mantenir un bloc propi.  
 

CONTINGUTS Què és un bloc. Fer un petit recorregut per alguns blocs de dones. 
Com fer i mantenir un bloc.  
A la web 2.0 enllaçar és clau. 
Com fer referència a altres informacions interessants?  
Què diuen de mi? Mostrar els directoris de blocs i el cercador de blocs. 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a Internet interessades en avançar en la 
generació de continguts. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h i 30 min (1 sessió) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

15 dones màxim. 

ESPAI Aula informàtica 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne 
Connexió a Internet a tots els ordinadors. 

COST DE L’ACTIVITAT 378 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM “Fes el teu bloc, el teu espai personal a Internet”.  
Amb Cyberxarxa mòbil.  NOVETAT!! 
 

OBJECTIUS  Aprendre  que internet és molt més que un espai de consulta, sinó 
que es pot aportar els propis continguts a la xarxa 

 Saber crear i mantenir un bloc propi.  
 

CONTINGUTS Què és un bloc. Fer un petit recorregut per alguns blocs de dones. 
Com fer i mantenir un bloc.  
A la web 2.0 enllaçar és clau. 
Com fer referència a altres informacions interessants?  
Què diuen de mi? Mostrar els directoris de blocs i el cercador de blocs. 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a internet interessades en avançar en la 
generació de continguts. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h i 30 min (1 sessió) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Sala amb taules, cadires i punt d’electricitat. 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Dones en Xarxa aporta la cyberxarxa mòbil (aula mòbil formada per  
10 mini portàtils amb connexió a Internet ). 

COST DE L’ACTIVITAT 684 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’internet 

NOM “Xarxes socials” 
 

OBJECTIUS  Aprendre  a utilitzar les xarxes socials 
 Saber crear i mantenir el propi perfil 

 
CONTINGUTS Què és una xarxa social.Per a que s’utilitza.  

Com crear i mantenir un perfil.  
Les dues xarxes socials més utilitzades: Facebook i Twitter 
Eines per vincular les diferents xarxes 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a Internet interessades en apendre a utilitzar 
les xarxes socials. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h i 30 min (1 sessió) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

15 dones màxim. 

ESPAI Aula informàtica 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne 
Connexió a Internet a tots els ordinadors. 

COST DE L’ACTIVITAT 378 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM “Xarxes socials”.  
Amb Cyberxarxa mòbil.  NOVETAT!! 
 

OBJECTIUS  Aprendre  a utilitzar les xarxes socials 
 Saber crear i mantenir el propi perfil 

 
CONTINGUTS Què és una xarxa social.Per a que s’utilitza.  

Com crear i mantenir un perfil.  
Les dues xarxes socials més utilitzades: Facebook i Twitter 
Eines per vincular les diferents xarxes 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a Internet interessades en apendre a utilitzar 
les xarxes socials. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h i 30 min (1 sessió) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Sala amb taules, cadires i punt d’electricitat. 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Dones en Xarxa aporta la cyberxarxa mòbil (aula mòbil formada per  
10 mini portàtils amb connexió a Internet ). 

COST DE L’ACTIVITAT 684 € 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM “Web 2.0: Dona, digues la teva a la xarxa” 

OBJECTIUS  Aprendre  que Internet és molt més que un espai de consulta, on es 
pot aportar els propis continguts a la xarxa 

 Aprendre a cercar informació aportada per altres persones en 
diferents formats (texts, fotografies, vídeos). 

 Fomentar la participació de les dones a les xarxes socials i espais de 
participació 

 Saber crear i mantenir el teu propi bloc, amb imatges i multimedia. 
CONTINGUTS Aprenentatge de les eines Web 2.0. Creació i manteniment del bloc propi. 

Conèixer altres espais web 2.0 en diversos formats: Youtube, Flirck, 
Picnik; sindicació de continguts. Aprenentatge de l’ús de les eines que 
faciliten la gestió personal o comunitària de la informació per classificar, 
compartir, valorar o conservar els continguts d’Internet: (Meneame, 
Technorati, etc.) 
Les wiki i la wikipedia: com generar continguts en forma cooperativa. 
 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic amb navegació des del primer moment. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a internet interessades en avançar en la 
generació de continguts. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 6 h (3 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

15 dones màxim. 

ESPAI Aula informàtica 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne 
Connexió a Internet a tots els ordinadors. 

COST DE L’ACTIVITAT 798 € 



                              
 

    Catàleg d’Activitats 2012 
                Igualtat i Ciutadania 
                Model de fitxa 
 
 

Dades de contacte: Mòbil 676 10 67 67  E-mail: donesenxarxa@donesenxarxa.cat 

                                      Web: http://www.donesenxarxa.cat 

13Dones en Xarxa 

 

  
  
  
  
  
  
  

BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’internet 

NOM “Web 2.0: Dona, digues la teva a la xarxa”. Amb Cyberxarxa mòbil. 
NOVETAT!! 

OBJECTIUS  Aprendre  que internet és molt més que un espai de consulta, on es 
pot aportar els propis continguts a la xarxa 

 Aprendre a cercar informació aportada per altres persones en 
diferents formats (texts, fotografies, vídeos). 

 Fomentar la participació de les dones a les xarxes socials i espais de 
participació 

 Saber crear i mantenir el teu propi bloc, amb imatges i multimedia. 
CONTINGUTS Aprenentatge de les eines Web 2.0. Creació i manteniment del bloc propi. 

Conèixer altres espais web 2.0 en diversos formats: Youtube, Flirck, 
Picnik; sindicació de continguts. Aprenentatge de l’ús de les eines que 
faciliten la gestió personal o comunitària de la informació per classificar, 
compartir, valorar o conservar els continguts d’Internet: (Meneame, 
Technorati, etc.) 
Les wiki i la wikipedia: com generar continguts en forma cooperativa. 
 

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic amb navegació des del primer moment. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a Internet interessades en avançar en la 
generació de continguts. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 6 h (3 sessions de 2 h) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Sala amb taules, cadires i punt d’electricitat. 

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Dones en Xarxa aporta la cyberxarxa mòbil (aula mòbil formada per  
10 mini portàtils amb connexió a Internet ). 

COST DE L’ACTIVITAT 1.318€ 
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BLOC III Participació sociopolítica de les dones 

MODALITAT Taller d’Internet 

NOM “Fes els teus propis vídeos” Amb Movie Maker  NOVETAT!! 

OBJECTIUS  Aprendre a crear i dissenyar vídeos per crear els teus propis 
continguts audiovisuals. 

 Saber crear, dissenyar i editar vídeos  
 Crear el teu Canal de vídeos a Internet 

 
CONTINGUTS Què és un vídeo. Fer un petit recorregut pels principals allotjadors de 

vídeos (Youtube) . Com fer un vídeo i editar-lo.  
A la web 2.0 tenir un canal de vídeos és clau. 
Com fer referència a altres informacions i o continguts audiovisuals 
interessants?  
Què diuen de mi? Mostrar els directoris dels principals canals de vídeo 
i el cercador de vídeos.  

METODOLOGIA 
 

Taller pràctic. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Dones amb experiència a Internet interessades en avançar en la 
generació de continguts. 

ENTITAT Dones en Xarxa 
www.donesenxarxa.cat 
676 10 67 67 

CONSULTES EN LÍNIA donesenxarxa@donesenxarxa.cat  

DURADA 2 h i 30 min (1 sessió) 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

10 dones màxim. 

ESPAI Aula Informàtica  

EQUIPAMENT 
NECESSARI 

Ordinador, canó i pantalla de projecció per la monitora. 
Un ordinador per alumne 
Connexió a Internet a tots els ordinadors 

COST DE L’ACTIVITAT 684 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

    Catàleg d’Activitats 2012 
                Igualtat i Ciutadania 
                Model de fitxa 
 
 

Dades de contacte: Mòbil 676 10 67 67  E-mail: donesenxarxa@donesenxarxa.cat 

                                      Web: http://www.donesenxarxa.cat 
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MANAGER               

 

                       ADREÇA Trafalgar, 12 entresol 1a– 08010 Barcelona 
TELÈFON (+34) 676 10 67 67 
WEB http://www.donesenxarxa.cat 

CORREU-E donesenxarxa@donesenxarxa.cat 

CIF G-43 88 44 44 
Associació inscrita al la Secció 1a del Registre de Barcelona amb el número 
33748. 

 


