
Proves ACTIC

 
  

 

Punt Jove
Espai per a joves de 12 a 16 anys on per
a fer les tasques de l'institut a través de
les eines TIC i decobrir noves
tecnologies i aplicatius!

Dijous de 16h a 18h

Caminem Junts

ACTIVITATSACTIVITATS
PUNT ÒMNIAPUNT ÒMNIA

El Receptari de l'àvia

Jocs de memòria

Inicicació a la Informàtica

Aprèn a utilitzar el programa
d'escriptura i digitalitza un munt de
receptes!

Dijous de 10h a 11h

Sortides per conèixer l'entorn, 
la cultura i la història de Badalona i

altres municipis.

Dimarts de 10h a 13h

Reptes, puzzles, enigmes i varies
activitats que mantindran en forma el
nostre cervell.

Dimecres de 11h a 12h A partir d'explicacions i exercicis
aprendràs a utilitzar de forma

autònoma un ordinador.

Dimecres de 15h a 16h
Dijous de 13h a 14h

Dilluns de 11:30h a 14h
(possibilitat d'obrir

noves franjes)

Son centre col·laborador

1r Trimestre 2023

Ús de les TIC per treballar valors com l'amistat, la
solidaritat o l'empatia. Disseny 3D, escape rooms
virtuals, jocs online i més!

Dimarts de 17h a 18:30h

Espai Infantil



Inicicació als mòbils

APPlica't

INSCRIPCIONS

 
  

 

Explicació i suport a tràmits

Club de Feina

Fes els teus primers passos amb el
mòbil i repassa coneixements.

Dimecres de 12h a 13h
Dijous de 11h a 12h

Per aquells i aquelles que volen fer un
pas més enllà amb l'ús del mòbil

Dijous de 12h a 13h

Redacció de Curriculums, creació de perfils
en plataformes de busqueda de feina,
busqueda activa de feina.

Dilluns de 15h a 17h

T'oferim l'espai i el material per poder fer
els teus tràmits amb l'administració.

IMPORTANT!!
NO realitzem el tràmit per tu.

Dilluns de 10h a 11:30h
Dimecres de 13h a 14h

Dijous de 10h a 11h
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA: ja.cat/citapreviaomnia

del 10 al 13 de Gener de 2023

*PROGRAMACIÓ SUBJECTE A MODIFICACIONS
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Punt Obert
Espai per utilitzar els ordinadors i/o
resoldre dubtes sobre les TIC.
Dimarts de 13h a 14h
Dimecres de 16h a 17h


