
	  

PROJECTE	  PUNT	  ÒMNIA	  
JUSTIFICACIÓ	  
Accés	  a	  les	  noves	  tecnologies	  
Adreçat	  a	  tot	  el	  barri	  
OBJECTIUS	  
Us	  comunitari:Oferir	  un	  espai	  i	  suport	  d'accessibilitat	  a	  les	  tecnologies	  de	  la	  informació	  i	  la	  
comunicació	  (TIC)	  per	  a	  tothom.	  
	  
Inserció	  sociolaboral:	  Ser	  un	  recurs	  que	  permeti	  augmentar	  l'ocupabilitat	  de	  la	  gent.	  
	  
Formació:	  Garantir	  que	  les	  persones	  amb	  majors	  dificultats	  puguin	  obtenir	  una	  formació	  adient	  en	  el	  
camp	  de	  les	  TIC.	  
DESCRIPCIÓ	  DE	  L’ACTIVITAT	  
Tallers	  de	  formació	  (10	  hores/setmana):	  
1.Iniciació:	  Descobrir	  l'ordinador	  
2.Internet:	  Recerca	  d'informació,	  e-‐mail,	  missatgeria	  instantània,...	  
3.Processador	  de	  textos:	  OpenOffice.org	  Writer	  
4.Presentacions:	  OpenOffice.org	  Impress	  
	  
Us	  lliure	  (7	  hores/setmana)	  
	  
“Jugar	  i	  llegir”,	  “Job	  jove”	  i	  “Activa't	  pel	  barri”	  (col·laboració)	  (5	  hores	  /setmana)	  
	  
Inserció	  sociolaboral.	  Col·laboració	  amb	  el	  projecte	  “Aprendre	  a	  aprendre”	  (6	  hores	  setmanals).	  
Programa	  Connecta't	  (3	  hores/setmana)	  
	  
Col·laboració	  amb	  el	  Centre	  de	  Dia	  de	  l'Insititut	  Pere	  Mata.	  Donem	  formació	  a	  un	  grup	  de	  usuaris	  del	  
centre	  
TEMPORALITAT	  
De	  gener	  de	  2011	  a	  desembre	  de	  2011,	  activitats	  planificades	  fins	  al	  juliol	  de	  2011	  
RESPONSABLES	  DE	  L’EXECUCIÓ	  
FUPAPSO	  
A.VV.	  1er	  de	  Maig	  
AGENTS	  IMPLICATS	  
Departament	  de	  Governació	  i	  Administracions	  Públiques	  
Associació	  de	  veïns	  1er.	  De	  Maig	  
Casal	  Cívic	  Mas	  Pellicer	  
Projecte	  Job	  Jove	  
Projecte	  Jugar	  i	  llegir	  
Projecte	  Activa't	  pel	  barri	  
Projecte	  Aprendre	  a	  aprendre	  
Pla	  comunitari	  St.	  Josep	  Obrer	  
RECURSOS	  NECESSARIS	  
1	  Dinamitzador	   	  
RECURSOS	  COMPTABLES	  I	  PROPOSTA	  DE	  FINANÇAMENT	  
1	  Dinamitzador	   A	  càrrec	  de	  FUPAPSO	   	  
	  
COST	  DEL	  PROJECTE	  
	  

	  

	  
APORTACIÓ	  RECURSOS	  DEL	  PLA	  COMUNITARI	  

	  
	  

	  


