
PUNT  ÒMNIA
BLANES

CASAL CÍVIC CAN BORELL
Del 19 d’abril al 2 de juliol

(Inscripcions dilluns 12 d’abril)

“La xarxa de Punts ÒMNIA ofereix un espai gratuït i  obert a tothom per accedir a les TIC. Aprèn a utilitzar
l’ordinador per informar-te, comunicar-te, entretenir-te... i sobretot per participar de la comunitat”

Activitats telemàtiques
(*) Cal inscripció prèvia.

ORGANITZACIÓ DIGITAL  -  Fitxers i carpetes amunt i avall. (*)
Aprenem a organitzar la informació al nostre ordinador, a passar fitxers entre diferents dispositius o a fer
les tan necessàries còpies de seguretat.

Dilluns de 9,15 a 11,00h.

XARXA DE XARXES – Navegació i comunicació per Internet.(*)
Què és Internet i com funciona? Parlem d’això i molt més. Naveguem de forma segura i aprenem a
gestionar correctament el nostre correu electrònic. 

Dimarts de 9,15 a 11,00h.

UN PASSEIG PELS NÚVOLS – Eines 2.0 per treballar al núvol. (*)
Coneixem les diferents eines de que disposem pel treball en línia, com col·laborar des de la distància o
com organitzar el nostre espai digital.

Dimecres de 9,15 a 11,00h.

SUPORT PRESENCIAL INDIVIDUAL – Amb cita prèvia.
Per resoldre incidències o dubtes tecnològics dels nostres dispositius. De manera presencial, individual i
fent la petició de cita prèvia.

Divendres de 9,00 a 11,00h.

SUPORT EN LÍNIA – Consultes online.
Per resoldre incidències o dubtes tecnològics dels nostres dispositius de manera telemàtica, per correu,
xat o videoconferència.

Dilluns i dimecres de 11,30 a 13,30h.



MÓN DEL TREBALL I EL TELETREBALL - ( III ) 
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.
Per adults que ja han tingut un primer contacte amb el món d’Internet i volen aprofundir amb les eines
TIC, el treball col·laboratiu i les aplicacions al núvol.
Dimarts i dijous de 15,30 a 17,00h.

ESPAI ESCOLA  (*)
Un lloc a on els més joves poden venir a fer deures i repassar la feina feta a l’escola amb el suport de la
persona dinamitzadora (Inscripció obligatòria i grups tancats).

Dilluns i dimecres de 17,30 a 20,30h. 

Cessions d’espai – Suport a entitats

Amb motiu de les mesures de seguretat derivades de la situació sanitària les sessions d’espai a entitats
per l’activitat de grups queda suspesa temporalment. Únicament es podrà sol·licitar l’espai per visites
individuals amb cita prèvia.

La  «Xarxa  Òmnia»  és  un  programa del  Departament  de  Treball,  Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Un programa preventiu,
socioeducatiu, de promoció individual i de suport a col·lectius amb major
risc de vulnerabilitat, des d'on es treballen els valors de la integració i la
cohesió social, i és totalment gratuït.

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL NOSTRES
CANALS A LA XARXA

     http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/blanes

      https://www.facebook.com/omnia.blanes

      https://twitter.com/PO_Blanes

         https://www.instagram.com/omniablanes/

         @POBlanes

         644 87 87 68
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