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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Esprement Google, 
aprofita al 100% les eines imprescindibles del núvol”, de quinze hores de durada, i que se 
celebrarà a través de l’aula virtual ZOOM.  
 
Dades del curs:  
 

• Durada: 15 hores 
• Periodicitat: 5 sessions de 3 hores 
• Dates: De dimarts 1 de juny al dimarts 15 de juny de 2021 
• Periodicitat: dimarts i dijous 
• Horari: de 16.00h a 19.00h       

 

Inscriu-te 
 

Descripció: 
 
La situació de pandèmia ha obligat tota la societat a canviar la seva manera de relacionar-se i 
consumir. Aquesta nova realitat ha emprés les empreses a accelerar els seus processos de 
Transformació Digital. Davant d’una nova realitat eminentment digital perllongada en el temps, la 
digitalització dels processos seran irreversibles i això està afectant a tots els treballadors i 
professionals. Resulta imprescindible per a qualsevol professional adaptar-se i saber gestionar 
l’entorn digital amb eficiència. La realitat corporativa i comercial deixa clar l’exigència d’un perfil 
professional. Ja no hi ha prou amb el coneixement a nivell usuari de les principals eines, s’exigeix el 
domini del treball en el núvol per ser competitius i mantenir un futur laboral òptim. 

 
Objectius:  
 
Aquest curs té la missió de potenciar les habilitats digitals més valorades, descobrint-te totes les 
possibilitats de Google que hauries de conèixer. Aquestes habilitats imprescindibles actualment, 
optimitzaran les teves tasques diàries i multiplicaran la teva productivitat. Alhora t’aportaran el 
control de les eines i tècniques necessàries per a una gestió eficient i professional del teu dia a dia a 
l'editorial. 
 
Programa:  
 

• Cercador Google 
o Cerca avançada  
o Gestió de comandaments 
o Filtrat de resultats 
o Cerca inversa d’imatges  
o Cerca segmentada de documents 
o Fonaments per posicionar la teva web als cercadors 
o Web 3.0 

▪ Intel·ligència Artificial  
▪ Cerca oral 

o Característiques professionals 
▪ Google Instant  
▪ Google Suggest 
▪ Google Lens 

https://forms.gle/HCfZ9J6M3VRMihcT6


 

València, 279 1r 1a | 08009 Barcelona 
Telèfon 93 215 50 91 
info@gremieditors.cat | www.gremieditors.cat 

 
 

 • Drive  
o Què és el núvol 
o Alternatives a Google 
o Administració de documentació 
o Gestió efectiva i trucs  
 

• Suite d’ofimàtica de Google  
o Aplicacions  

▪ Principals 
▪ Col·leccions 

o Docs  
▪ Fonaments i claus  
▪ Similituds i diferències amb Word  
▪ Com multiplicar la potencia de l’aplicació  
▪ Versatilitat i eines de treball en equip 
▪ Seguiment històric de feines i recuperació de versions 

o Sheets  
▪ Fonaments i claus  
▪ Similituds i diferències amb Excel 
▪ Com multiplicar la potencia de l’aplicació  
▪ Seguiment històric de feines i recuperació de versions 

o Altres  
▪ Recomanació d’aplicacions 
▪ Accés a la botiga, selecció, descarrega i instal·lació d’aplicacions 
▪ Administració 

• Gmail  
o Fonaments i claus  
o Configuració avançada del servei 
o Gestió i integració de comptes de correu externs  
o Consells en la redacció i els continguts 
o Publicació i programació professional 
o Com multiplicar la potencia de l’aplicació 
o Trackers: “Espionatge” i “Contra espionatge” 

 
• Calendar 

o Fonaments i claus 
o Creació d’esdeveniments 
o Configuració avançada d’esdeveniments 
o Funcions de treball en equip  
o Configuració de vídeo conferències 
o Publicació i subscripció a Calendaris  

 
• Contactes 

o Fonaments i claus  
o Administració 
o Vincles amb dispositius Android 
o Gestió de duplicats 
o Organització d’etiquetatge  
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• Compte  
o Fonaments i claus 
o Protecció i augment de la seguretat  
o Control de sessions 
o Gestió de la informació pública 
o Personalització del compte 
o Historial de la nostra activitat 
o Evitar riscos per a la nostra intimitat 
o Gestió de l’espai disponible i recuperació de Gigues 

 
 

Preus:  
 

• Import associat: 210€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 290€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 
Docent:  
 
Xavier López De Pablo, és formador i consultor amb un perfil digital 360º i una sòlida trajectòria de 
més de 15 any treballant en una àmplia gamma d’especialitats digitals, en el marc de la promoció 
digital corporativa i del talent professional. Mitjançant la seva expertesa en màrqueting online, 
posicionament SEO, personal branding, social media i community management, aporta al temari de 
cada formació valuosos coneixements transversals que ofereixen la visió completa i crítica que ja han 
potenciat les habilitats de milers d’alumnes. Emprenedor, comunicador i fundador associacions 2.0. 
Es declara un apassionat del coneixement i de les tendències en la transformació digital que 
potencien la relació entre les empreses i els consumidors. 
 
 
Funcionament de les classes: 
 
Les sessions combinaran les explicacions i consells de les tècniques i trucs amb la pràctica de totes 
les eines presents al temari. Es fomentarà la interacció i comunicació fluïda amb els alumnes. 
 
 
 
 
Inscriu-te 
 

https://forms.gle/HCfZ9J6M3VRMihcT6

