
Punt Òmnia Banyoles  

 

Inscripcions Obertes  
Lloc:  Punt Òmnia. Centre Cívic BNY 

Horari:  de dilluns a divendres  
de 15h a 20h 

 

      Mes informació: 

E-mail:  ccbanyoles1@xarxaomnia.gencat.cat  
Bloc:  http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/omniabanyoles/  

Adults 

Càpsula per fer inscripcions a ofertes de feina i cre-

ar alertes amb Feina Ac�va.  

  dimecres  
  de 15h a 16h 

Feina Activa 
2 i 9 de març 

Càpsula per fer cerca d’empreses a internet, en-

viament de CV i e-mails de presentació.  

  dilluns  
  de 16h a 17h 

Cerca de feina 
1, 8 i 15 de febrer 

Què és el whatsapp? Descarreguem l’aplicació al 

mòbil i aprenem a u�litzar-lo. 

  dimarts i dijous   
  de 15h a 16h 

Whatsapp!  
16, 18 i 23 de febrer 

Vols fer una escapada? T’expliquem com fer re-

serves per internet d’hotels, trens, avions, etc.  

  dimarts i dijous  
  de 15h a 16h 

Programa el teu viatge  
del 1 al 10 de març 

U�litza el Gmail amb el teu mòbil: enviar i respon-

dre correus, adjuntar documents, imatges, etc. 

  dimarts  
  de 16h a 17h 

Gmail al mòbil  
8 i 15 de març 

Centre Cívic Banyoles   

C/Barcelona, 54 

  972 580 741 Hivern 2016 

Infants i Joves 

 

Coneixem les diferents funcions del Gmail.          

Edat: de 10 a 12 anys 

  dimarts i dijous 
  de 18h a 19h 

Explorem el Gmail 
26 i 28 de gener 

Millorem els treballs en word. 

Edat: de 10 a 12 anys 

  dimarts i dijous 
  de 18h a 19h 

Word 
16 i 23 de febrer 

Concurs de presentacions power point en grups.      

Edat: de 12 a 15 anys 

 dimarts i dijous 
 de 18h a 19h 

Power Point 

25 de febrer / 1 i 3 de març  

Activitats Formatives 

Aula Oberta 
- Espai per fer un ús lliure dels ordinadors: deures,  

treballs, xarxes socials, etc. 
PRIMÀRIA: 

ESO:  

+ 16 ANYS:  

 

Club Feina 2.0  i tràmits on-line 
- Espai per realitzar inscripcions a portals de feina,  

selecció d’ofertes de feina, enviaments de CV on-line  i 

diferents tràmits on-line amb les administracions (cita 

prèvia INEM, metge, seguretat social, etc.) 

 

       dilluns, dimecres i divendres de 18h a 19h 

       dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17h a 18h 

       de dilluns a divendres de 19h a 20h 

       dilluns, dimecres i divendres de 16h a 17h 

Espais d’accés lliure  
Amb el suport d’una dinamitzadora 

Perdem la por de l’ordinador. Taller dirigit a aque-

lles persones que no hi estan familiaritzades . 

 dimarts i dijous  
 de 15h a 16h 

Iniciació a les  
noves tecnologies 

del 26 de gener al 9 de febrer 


