
TALLERS DE COMPETÈNCIES DIGITALS 
AL PUNT ÒMNIA HIVERN 2022

INSCRIPCIONS EN LÍNIA
http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions 

24 i 25 de gener del 2022 a partir de les 9 h.

*Una inscripció per persona i curs.
*Un màxim de 6 participants als tallers presencials i un màxim de 8 als tallers en 
línia.
*Tallers gratuïts.
*Les persones que ho necessitin podran fer la inscripció de forma presencial havent 
demanat cita prèvia al telèfon 973 350 010 (EXT 8017) els dies 17 i 18 de gener del 
2022

Els tallers comencen
a partir del 31 de gener de 2022

TALLERS PROGRAMATS PRESENCIALS

• PRIMERS PASSOS A LA INFORMÀTICA -PROCESSADOR DE TEXT 
  Iniciació al processador de textos – Adreçat a persones amb nivell 0 en informàtica.  Els   

dilluns de 10 a 11:30 h.

• FOTOGRAFIA DIGITAL – Vols aprendre a fer fotografies amb el teu mòbil,
càmera o tauleta? Vols aprendre a descarregar-les i saber què pots fer amb elles? (Cal 
portar el mòbil, càmera o tauleta). Els dimarts de 15:30 a 17 h. 

• MOU-TE PEL MÒBIL – Porta el teu telèfon intel·ligent (smartphone) i aprèn a fer-lo anar. 
Les persones inscrites han de portar el seu telèfon intel·ligent. 
Els dimecres de 15:30 a 17 h.  (Comença dimecres 9 de febrer)

• MOU-TE PEL MÒBIL – Porta el teu telèfon intel·ligent (smartphone) i aprèn a fer-lo anar. 
Les persones inscrites han de portar el seu telèfon intel·ligent. 
Els divendres De 10 a 11:30 h.  

TALLERSTALLERS
  PRESENCIALSPRESENCIALS

TALLERS PROGRAMATS AMB LÍNIA
• NÚVOL – Coneix els avantatges d’aquest sistema i treu-ne el màxim rendiment. Els dilluns

de 16 a 17:30 h.
• ESTIMULACIÓ COGNITIVA - Estimula i treballa la ment. Els dijous de 17 a 18 h. 
      (Comença dijous 10 de febrer)

• INSTAGRAM – Instagramejar? Vols aprendre a fer un ús correcte de l’App Instagram?. Els
divendres de 12 a 13h. 

Per a més informació, truca al telèfon del Punt Òmnia:
                                            973  350 010 ext 8017 
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LÍNIALÍNIA


