PUNT ÒMNIA
BLANES
PROGRAMACIÓ
Tardor 2019
Del 23 de setembre
al 13 de desembre
“La xarxa de Punts ÒMNIA ofereix un espai gratuït i
obert a tothom per accedir a les TIC (Tecnologies de
la Informació i la Comunicació). Aprèn a utilitzar
l’ordinador per informar-te, comunicar-te, entretenirte... i sobretot per participar de la comunitat”

TALLERS

ALTRES CAPACITATS
En col·laboració amb diferents entitats i associacions
per acostar les noves tecnologies a persones amb
alguna discapacitat (o altres capacitats) i fer un pas
més en la normalització d’aquesta realitat social.

Dimarts de 09,00 a 12,00h i
Dijous de 10,00 a 12,00h.

ESPAIS SOCIALS
ESPAI SUPORT ADULTS
Vols repassar la feina feta als tallers o no te'n surts
amb aquella aplicació del mòbil? Tens dubtes amb el
programari del teu ordinador o has actualitzar-ho i no
saps com? Vine i et donarem un cop de mà!

MATINS: Dilluns, Dimecres i Divendres de
09,00 a 10,45h.
ORGANITZA'T (Gestió del Sistema Operatiu,
fitxers i carpetes)
En col·laboració amb l’Ajuntament, aquest taller el
realitzaran PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
derivades directament del Departament de
Promoció de la Ciutat i Serveis Socials de Blanes.

Dilluns i Dimecres de 10,45 a 12,15h.

ENXARXA'T (Web 2.0 i Xarxes Socials)
Fem un pas més enllà. Després de conèixer les eines
per poder navegar, ens trobarem a la xarxa i veurem
les possibilitats que ens dona la web 2.0.

Dilluns i Dimecres de 15,15 a 17,00h.

AULA OBERTA – ESPAI WiFi
Espai a disposició de la comunitat pel lliure ús de
l’equipament. Podeu fer servir els nostres ordinadors, o
si voleu, portar el vostre portàtil o tableta de casa.
Disposem de 8 ordinadors amb connexió a Internet,
espai WiFi, escàner i impressores, amb l’orientació i
assessorament d’una persona dinamitzadora.

TARDES: Dilluns i dimecres de 19,15 a
20,45h.

ESPAI ESCOLA
Un lloc a on els més joves poden venir a fer deures i
repassar la feina feta a l’escola.

LAB-FAB
Creació i impressió 3D
Espai obert i col·laboratiu per a conèixer i formar-se en
el disseny i la impressió en 3D d’una manera fàcil i
senzilla.

Divendres de 15,15 a 17,00h.

ANDROID
Telèfons i tauletes
Per aprendre totes les possibilitats que t'ofereix el teu
telèfon Android i conèixer les aplicacions més útils i
interessants per treure'n tot el profit.

Divendres de 10,45 a 12,15h.

TARDES: Dilluns i dimecres de 17,00 a
19,15h.

CESSIÓ D'ESPAI / SUPORT A ENTITATS
El Punt Òmnia de Blanes realitza cessions d'espai a
Associacions i Entitats per la realització de tallers,
jornades de treball, reunions, o qualsevol altre idea que
ens vulgueu proposar.
Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb
nosaltres per conèixer les possibilitats d'horari i les
condicions d'ús.
També donem suport per resoldre dubtes o recolzar
qualsevol projecte vinculat a les TIC (Creació de blocs,
difusió a les Xarxes Socials, gestió interna,
comunicació...)

