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PAUTA DE RECOLLIDA 
D’APORTACIONS 

 
  
   

Sessió autogestionada participants 
 

PARTICIPANTS 

Usuaris Punt Òmnia majors de 55 anys

25/10/19

1h30m
20 55 a 70



 RECULL DE PROPOSTES GENERADES EN EL DEBAT 

 
 

EIX 1 – LÍNIES DE TREBALL PROPOSTES 

• Quins projectes s’haurien de desenvolupar 
en els futurs Punts Òmnia? 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ..  

• Com podem promoure el treball en xarxa 
dels Punts Òmnia? 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 

• Identifiqueu algun agent clau amb qui el 
Punt Òmnia podria treballar i expliqueu 
com creieu que es podria relacionar. 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 
 
 
 
 
 

a nivell d'aprenentatges: 

informàtica bàsica;tractament d'imatge i fotografia; 
programes per fer presentacions;
cuina;manualitats;
tràmits on-line; 
compres a Internet; seguretat a la xarxa;
tauletes tàctils i mòbils; 
xarxes socials; 
perdre la por a les TIC; 
diferents sistemes operatius; 
calendari; taller de memòria; programari variat, 
estimulant i útil; 
espais individualitzats d’aprenentatge; 
diferents nivells de coneixements.

a nivell de les TIC:

diferents sistemes operatius; 
disposar de tauletes tàctils; altres dispositius;
treballar amb els mòbils;

a nivell comunitari: 

exposició pública dels treballs realitzats; 
xerrades públiques;
sortides i visites culturals; sortides lúdiques i de relació; 
connectar activitats del P.Ò. amb les d’altres entitats,
serveis;
activitats esportives
ampliar la xarxa social; 
conèixer entitats; 
barrejar diferents generacions;
fer un programa de voluntariat al P.Ò. on altres 
persones ensenyen els seus coneixements

identifiqueu algun agent clau:
escoles, AMPAS, mossos d’esquadra, Servei d’informació 
i atenció a les dones; altres serveis municipals.
Amb presentacions del Punt Òmnia i coordinacions.

treball en xarxa:
donar a conèixer el programa de Xarxa Òmnia i tot allò que es fa 
a entitats, serveis i població en general; 
trobar punts de connexió amb altres recursos. 

altres propostes:
repensar la distribució de l’aula
amplia oferta horària
oferir més activitats per diferents col•lectius sense 
oferta al municipi (infants i joves, salut mental, dones, 
persones estrangeres...) 


