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XARXA
PUNT TIC

Què és?
Espai orientat al
desenvolupament
d'accés a les noves

I què més?
Et facilitarem a tu i a tota la ciutadania,
l'accés a la societat de la informació
mitjançant la nostra programació que us
anirem fent arribar durant l'any.

tecnologies, dotat
d'equipament
informàtic i ajuda
personalitzada
amb un horari
establert.
Tindràs l'acompanyament necessari per
fer accions independentment de la teva
capacitació tecnològica, desenvolupant així
les habilitats, destreses i coneixements útils
per incorporar-te a la societat de la
informació i superar la fractura digital que
et pot generar un "simple ordinador".

Estareu informats/des en tot moment dels
diferents cursos que es faran durant l'any
per tal de poder donar una atenció
diferenciada a cada necessitat i a cada
persona.

Qui HI pot
anar?

Quins són els
horaris?
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Accés lliure

11.00 13.00 h
Proves
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11.00 13.00 h
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11.00 13.00 h
Accés lliure
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amb
Dinamitzador Dinamitzador

IMPORTANT
Les formacions que es
realitzin en el Punt TIC
podran fer variar aquests
horaris i disponibilitats
de la sala TIC.

Un Punt TIC és un local
d'accés públic obert a tothom,
a qualsevol ciutadà, que
manifesti la seva voluntat i/o
necessitat d'accedir als
recursos que la Xarxa Punt TIC
els ofereix.

Què puc fer en el
punt tic?
Tot un ventall de tràmits que puguis
necessitar, com per exemple:
Cerques a Internet
Disposar d'un servei de correu electrònic
Realitzar tràmits administratius
Cites prèvies al SEPE
Inscripcions de feina al SOC
Treure informes
Tràmits a la Meva Salut
Consultar el compte corrent

Hi haurà algú que
em pugui
ajudar?
Sí, hi haurà un
dinamitzador en un horari establert.
Què fa un dinamitzador?
Acompanyament per tal de detectar
les teves necessitats.
Acompanyament en les primeres
passes en el món digital.
Transformació del Punt TIC en un
espai d'informació, formació, treball
comunitari, ocupabilitat, participació
i innovació per a tu.

