
NAVEGUEM JUNTS, SEGUR QUE ENS AGRADA!          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRASE RESUM:                                 

Nom del jove: 

Edat: 

Població: 

E-mail: 

 

Tens ordinador a casa? 

Navegues per Internet? 

Xatejes? 

 

Saps què és el Telecentre? 

 

Telèfon de contacte: 

Nom de la persona gran: 

Edat: 

Població: 

E-mail: 

 

Té ordinador a casa? 

Navega per Internet? 

Xateja? 

 

Sap què és el Telecentre? 

 

Telèfon de contacte: 



Bases activitat 
 
Aquesta activitat està organitzada pel Telecentre del Pallars Sobirà, amb 
l’objectiu de fer passar una bona estona a grans i petits, fomentant les 
relacions personals, introduint la gent gran a la Societat de la Informació, 
potenciant l’autoestima dels petits i donant a conèixer el Telecentre. 
 
Butlletes: 
S’ha d’omplir la butlleta de paper, o bé es pot baixar de la web del 
Telecentre. 
 
Funcionament:  

� Es formaran parelles de nens i persones grans, lliurement. Poden 
ser avis i néts, amics, coneguts... Tant és! La qüestió és que hi 
hagi bastant diferència d’edat. 

� S’han de trobar en algun moment davant d’un ordinador per 
navegar una estoneta junts. 

� Visitaran una web interessant per al nen o jove (Per exemple: 
www.3xl.net, www.edu365.com ...). 

� Visitaran una web interessant per a la persona gran (Per exemple: 
www.gentgran.org ...). 

� Visitaran una web interessant per a tots dos (Per exemple: 
www.zoobarcelona.com, www.cosmocaixa.com ). 

� Xatejaran, si pot ser amb algú conegut, i amb webcam. 

� Es faran una foto fent l’activitat. 

� Escriuran una frase que descrigui què els ha semblat l’activitat. 
 

Lliurament de butlletes: 
S’ha d’omplir i  lliurar la butlleta al Telecentre del Pallars Sobirà abans del dia 
17 de febrer de 2005, personalment o per correu electrònic, amb la foto 
adjunta, a l’adreça telecentre@pallarssobira.ddl.net 
 
Sorteig: 
Aquelles butlletes que arribin abans d’aquest dia, acompanyades de la foto i la 
frase, entraran en un sorteig de: 

� 1 reproductor mp3 (per al nen/jove) 

� 1 abonament de 12 hores per al Telecentre (per a la persona gran) 
 
El sorteig es farà al Telecentre del Pallars Sobirà el dia 18 de febrer a les 13.30 
hores. Tothom que vulgui hi podrà assistir. 
 
El resultat es publicarà a la web del Telecentre, el mateix dia 18. 
 
Altres consideracions: 

� Totes aquelles fotos-frases que arribin en el termini esmentat es 
penjaran a la web del Telecentre del Pallars Sobirà 
(http://pallarssobira.ddl.net/telecentre). 

 

� Les dades que figuren a la butlleta no es faran arribar a tercers. 
Serviran per poder fer una petita estadística i per poder avisar els 
participants guanyadors. 

 

� L’activitat es pot fer a qualsevol ordinador. Qui no en tingui pot dirigir-
se a les biblioteques i al Telecentre, que els hi deixaran gratuïtament. 

 
 
 
          Per a qualsevol dubte podeu trucar al Telecentre (Olga, 973 620 107) o enviar un e-mail a l’adreça telecentre@pallarssobira.ddl.net 


