
Coneix les eines per comprar, saber on compres i si el lloc és de 
con�ança. Veurem com comprar en comerços locals en línia i també 
en grans plataformes com Amazon, Google Shopping, etc.

APRÈN A FER COMPRES EN LÍNIA 
AMB SEGURETAT

DILLUNS - 10.00 h (12, 19 i 26 de setembre)

Aprèn a utilitzar les plataformes de compravenda de segona mà.
Segur que has sentit a parlar de la pàgina Wallapop o Milanuncios. 
Unes plataformes que posa en contacte a particulars perquè puguin 

vendre aquells productes que ja no volen o no necessiten. 

VEN EL QUE NO NECESSITES

DILLUNS - 10.00 h (17, 24 i 31 d’octubre)

Els participants interpretaran un personatge �ctici, junta-
ment amb la resta de companys i companyes per aconseguir 

resoldre perillosos i antics enigmes. Crearem una �txa de 
personatge amb les seves habilitats per poder participar en 

aquesta aventura. 

TALLER DE JOCS DE ROL

DILLUNS - 17.30 h (inici: el 12 de setembre)

La cuina ens uneix i hem volgut crear un Taller on persones 
de diferents llocs ens ensenyaran a cuinar els seus plats 
típics. D’Andalusia, del Marroc, de León, d’Algèria, etc.

ENS MENGEM EL MÓN

DILLUNS - 15.00 h
inici: el 19 de setembre

TOTS ELS TALLERS SÓN GRATUÏTS
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Curs per a persones que comencen de zero amb la informàtica.
Aprendrem a conèixer les parts de l’ordinador, crear carpetes, desar informació 
en un llapis USB, com funciona un antivirus, navegar per Internet, enviar i rebre 
correus electrònics, funcionament del teclat i utilitzar un editor de textos.

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA

DIMARTS - 10.00 h (inici: el 13 de setembre)

Adquirirem coneixements sobre les tècniques bàsiques del dibuix, 
construirem rostres i veurem com dibuixar cabell, expressions facials, 

construcció del cos, mans, peus, etc. Utilitzarem el mètode tradicional 
i el programa d’il·lustració digital KRITA.

TALLER DE MANGA 

DIMARTS - 18.00 h (inici: el 13 de setembre)

Coneixes el Rummikub?  El Rummikub és un joc de taula que adapta les 
regles del jocs de cartes del Remigi. Una bona ocasió per aprendre a 
jugar i passar una bona estona.
Desenvolupa habilitats i capacitats com el raonament, l’estratègia, 
la lògica i la numeració. 

EXERCITA LA TEVA MENT 

DIMARTS - 15.00 h (inici: el 13 de setembre)

Vols millorar els teus coneixements, treure 
partit del teu ordinador i ser més autònom/a?

PORTA EL TEU
ORDINADOR PORTÀTIL

DIMECRES - 10.00 h (inici: el 14 de setembre)

Aprèn a utilitzar la càmera del teu mòbil. Utilitzarem el mode panorà-
mic, �ltres de color, mode retrat, mode PRO, temporitzador, 

realitzarem còpies de seguretat, àlbums, composicions i prepara-
rem les imatges per a imprimir-les.

TREU EL MÀXIM PROFIT DE LA CÀMERA

DIMARTS - 11.15 h (inici: el 13 de setembre)



Aprèn a utilitzar el teu tèlefon correctament, còpies de segu-
retat, pujar arxius i carpetes. Domina aplicacions com ara 
WhatsApp, lector de codis QR i moltes coses més!
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Activitats, sortides temàtiques, 
treballs manuals, etc.

Demaneu informació i agenda.

LABTIC

DIJOUS - 10.00 h (Presentació d’activitats: el 22 de setembre)

RETOC FOTOGRÀFIC

DIVENDRES - 11.15 h (inici: el 16 de setembre)

Crea nous hàbits i rutines de salut a  través de 
passejades i caminades.
Aprendrem com fer servir el GPS del nostre telèfon 
intel·ligent juntament amb l'App Relive i Wikiloc.  

DESCOBRIR L’ENTORN

DIMECRES - 15.00 h (inici: el 14 de setembre)

TELÈFON MÒBIL DES DE ZERO
(ANDROID)

DIVENDRES - 10.00 h (inici: el 16 de setembre)

T’agradaria aprendre a escriure sense mirar el 
teclat de l’ordinador? Molt aviat estaràs escrivint 

amb els 10 dits i sense errors.

TALLER DE
MECANOGRAFIA

DIMECRES - 11.15 h (inici: el 14 de setembre)

Pròximament, 

publicarem la 

llista de rutes, 

activitats guiades 

amb micòlegs i 

herbolaris.

Utilitzarem Photopea, un programari gratuït i gairebé idèntic al 
Photoshop per aprendre a fer fotomuntatges i esborrar elements de 
les fotogra�es. En aquest taller aprendràs a restaurar les teves fotos 

antigues i actuals, donar més lluminositat a les imatges, treure 
taques, eliminar imperfeccions, acolorir les fotogra�es, etc.

CITA PRÈVIA



AULA OBERTA / ACCÉS LLIURE

DILLUNS
11.45 h a 13.30 h 
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Acosta’t al Punt Òmnia si necessites realitzar 
alguna consulta, practicar amb l’ordinador, ajut 

per confeccionar el teu currículum, accedir als 
principals portals de recerca de feina, tràmits, etc.

Espai obert i gratuït.

CITA PRÈVIA

DILLUNS
9.00 h 

DIMARTS
17.00 h 

DIJOUS
9.00 h 

DIVENDRES
9.00 h 

Atenem els i les participants de 
forma individualitzada.

TOTS ELS TALLERS SÓN GRATUÏTS




