Activitats tardor 2016
(de setembre a desembre)
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Persones adultes ...............................................................................
Beques ministeri
d’educació

Postal de Nadal

Inscriu-te a la sessió de suport per sol·licitar
les beques del ministeri d’educació.
14 i 21 de setembre
de 17 a 19 h

inscripcions
del 1 al 9 de setembre

Iniciació a les noves
tecnologies

Crea la teva pròpia postal de Nadal a partir
de les fotos o imatges que més t’agradin.
29 de novembre i 1 de desembre
de 15 a 16 h

TIC continuació

Perdem la por a l’ordinador. Taller dirigit a
aquelles persones que no hi estan familiaritzades.

Ja has perdut la por d’agafar el ratolí
i d’utilitzar el teclat? Descobrim com
navegar per internet.

29 de setembre, 6 i 13 d’octubre

dimarts i dijous del 3 al 24 de novembre

de 17 a 19 h

de 15 a 16 h

Persones en situació d’atur .

Vine a aprendre català, al teu ritme
i amb les activitats que més t’agradin.

ETT inscripcions
on-line
Tens dificultat per registrar-te on-line a les
principals ETT de la comarca? Vine i t’ajudarem.
14 i 16 de novembre
de 16 a 17 h

Centre Cívic
Banyoles
C/Barcelona, 54
Tel. 972 580 741

Parla.cat

Espai Parla.cat, per realitzar el curs de diferents nivells des de la plataforma Parla.cat
amb el suport de la dinamitzadora.
dimarts i dijous del 20 de setembre
al 15 de desembre
de 16 a 17h

sessió de presentació
i inscripcions al Parla.cat dijous 8
de setembre de 16h a 17h

Horari: de dilluns a divendres de 15h a 20h
Bloc: http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/omniabanyoles/
E-mail: ccbanyoles1@xarxaomnia.gencat.cat
Facebook: Punt Òmnia Banyoles

Persones en situació d’atur .

Infants i Joves ..........................

Gmail i feina

Cinefòrum

Coneguem les diferents funcions del Gmail
i els seus usos en la recerca de feina: enviar i
respondre correus, adjuntar CV, imatges, etc.

Vine al cine del punt Òmnia i gaudiràs
d’una bona pel·lícula.

28 i 30 de novembre

de 16 a 17 h

15 de novembre (1r i 3r d’ESO)

de 18 a 20 h
17 de novembre (4t ESO i batxillerat)

Feina Activa/Info feina
T’has registrat a un portal de feina i no
saps com apuntar-te a les ofertes? Vine i te
n’ensenyem.
31 d’octubre 2, 7 i 9 de novembre
de 16 a 17 h

Treballa amb
nosaltres
Com omplir un formulari de cerca de feina
d’una pàgina web (supermercats, grans empreses, cadenes d’establiments, restaurants...).
21 i 23 de novembre
de 16 a 17 h

de 17 a 19 h

GeoÒmnia

Participa a la recerca del tresor amb
l’ajuda del GPS del mòbil.
11 d’octubre

de 18 a 20 h

Realitat Virtual
Taller per a nens/es de 10 a 16 anys.
Vols descobrir en què consisteix la realitat virtual? Vine a experimentar-la! Muntarem i utilitzarem unes ulleres cardboard per entrar en un
món diferent. Porta el teu mòbil.
20 de setembre (grup1)
27 de setembre (grup2)

de 18 a 20 h

ESPAIS D’ACCÉS LLIURE
Aula Oberta
Ús lliure dels ordinadors amb el suport
d’una dinamitzadora: deures, treballs, xarxes
socials, etc.
• Primària: dilluns, dimecres i divendres
de 18 a 19 h
• ESO: dilluns, dimarts, dimecres i
divendres
de 17 a 18 h
• Majors de 16 anys: dilluns, dimecres,
dijous i divendres
19 a 20 h

Club Feina 2.0 i
tràmits on-line
Amb suport d’una dinamitzadora podràs
realitzar:
• Inscripcions a portals de feina, selecció d’ofertes de feina, enviaments de CV on-line, etc.
• Diferents tràmits on-line amb les administracions (cita prèvia INEM, metge, seguretat social,
etc.)
• Càpsules formatives d’eines de recerca de
feina.
dilluns, dimecres i divendres
de 16 a 17 h

