PUNT ÒMNIA
BLANES
CASAL CÍVIC CAN BORELL

Del 25 d’abril al 8 de juliol
(Inscripcions divendres 11 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”

Tallers i activitats
(*) Cal inscripció prèvia.

ORGANITZACIÓ DIGITAL - Gestió de fitxers i carpetes. (*)
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 9,30 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 9,30 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 9,30 a 11,00h.

LAB-FAB – Creació i impressió 3D. (*)
Espai obert i col·laboratiu per a conèixer i iniciar-se en el disseny i la impressió en 3D d’una manera fàcil
i senzilla.
Dijous de 9,15 a 11,00h.

ESPAI SUPORT i LAB-FAB.
Per resoldre incidències o dubtes tecnològics dels nostres dispositius o per participar de l’espai de
fabricació digital Lab-Fab i donar sortida als teus dissenys en 3D.
Dimarts i Dijous de 11,15 a 12,15h i dimecres de 17,30 a 18,45.

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.

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.
Dilluns de 17,30 a 20,30h i dimecres de 19,00 a 20,30h.

Cessions 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.

La «Xarxa Òmnia» és un programa del Departament de Drets Socials 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.instagram.com/omniablanes/

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

@POBlanes

https://twitter.com/PO_Blanes

644 87 87 68

