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Dinamitzadora: Mireia Monterde
Resum de les intervencions principals
SESSIONS INDIVIDUALS DE
CERCA DE FEINA
Principalment: diferenciació dels diversos canals de
cerca de feina a internet, com planificar la recerca
de feina; alta a Infojobs, Feina Activa, inscripcions
en pàgines web especialitzades, autocandidatures a
empreses del sector d'interès (correu i secció "Treballa
amb nosaltres").

TRÀMITS
Les ajudes més demandades han estat per als
següents tràmits: Certificat digital, comunicar canvi
de dades a la S.S, cita prèvia en diferents
administracions (SEPE, Gramepark, Seguretat
social, Agència Tributària, Oficina d'habitatge o
obtenir el NASS a partir del certificat digital, entre
d'altres).

CV I CARTA DE PRESENTACIÓ
Acompanyament individual amb l'ajuda dels i les
voluntàries en la creació i millora dels cv i les cartes de
presentació. També es treballa com fer un petit anunci
per a aquelles persones que vulguin anunciar-se en
portals com "Milanuncios" i la redacció de correus per
presentar autocandidatures a les empreses de
diferents sectors.

INDICADORS 2021
Dinamitzadora: Mireia Monterde
Resum de les intervencions principals
CAPACITACIÓ GMAIL

GMAIL: accions com la creació d'un compte, iniciar i
tancar sessió, principals parts i aplicacions, adjuntar i
descarregar arxius i enviar a diferents destinataris,
entre d'altres. La pràctica s'ha realitzat tant des d'un
ordinador com des del telèfon mòbil.

CAPACITACIÓ MARCA
PERSONAL
Crea la teva Carta de Presentació amb Canva
Taller de 2 hores en el qual es tracta la importància i
el desenvolupament de la marca personal i es crea
una carta de presentació utilitzant Canva.

CAPACITACIÓ FIRMA DIGITAL
- LA MEVA SALUT
Certificats Digitals: Taller sobre com podem obtenir
els certificats digitals més utilitzats i quins tràmits
podem fer (IdCat, FNMT o Pin Clave)
La Meva Salut: es realitza el registre, es descarrega
l'aplicació mòbil, es descarrega el certificat covid i es
mostren les principals funcions de l'app.

INDICADORS 2021
Dinamitzadora: Mireia Monterde
Resum de les intervencions principals
ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Sessions d'informàtica bàsica, distribuït en 8 sessions
de 2 hores
Es treballa: els primers passos amb l'ordinador:
principals perifèrics, documents Word, navegació per
internet i correu (una part de la sessió és destinada a
informàtica i l'altra a ofimàtica)

XERRADES CATALÀ
Crea la teva Carta de Presentació amb Canva
Taller de 2 hores en el qual es tracta la importància i
el desenvolupament de la marca personal i es crea
una carta de presentació utilitzant Canva.

SESSIONS GRUPALS INFOJOBS
Sessions grupals de 2 hores sobre com inscriure's en
portals d'ocupació com Infojobs, Feina Activa,
Adecco o Job Today...

Com podem veure, l'acció del voluntariat ha sigut una peça clau en el desenvolupament
i èxit de l'Espai Connecta't
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PODCAST "SENSE CITA PRÈVIA": Podran
participar en el programa (mensual o
quinzenal) totes les persones que vulguin fer
sentir la seva veu i conversar sobre diferents
qüestions socials que sorgeixen en el dia a dia
de la nostra entitat.
A més, es proporciona informació sobre què és
un Podcast, com funciona i com s'edita amb el
programa Audacity.
SANT JORDI
Aprofitant les xerrades que realitzen el grup de conversa en català, dinamitzades per la Judith,
voluntària de l'espai Connecta't i membre de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, i amb
motiu de la festivitat de Sant Jordi, vam voler conèixer més sobre aquesta tradició utilitzant
les TIC.
Gràcies al projector, van poder llegir la Llegenda de Sant Jordi i, alhora, dur a terme una
activitat cultural per mitjà del web Música de poetes, una iniciativa de la UOC, el
Departament d'Ensenyament i el Projecte Lletra. Van posar especial èmfasi en la lectura
del poema "Podries" de la Joana Raspall, i alhora escoltar la versió musical de l'Orquestra de
Cambra Terrassa 48.
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Noves col·laboracions:
Espai Banús - Fundació Maria Reventós, amb la intenció de col·laborar en la
participació de càpsules formatives TIC, la cessió de l'Espai Connecta't per als seus
usuaris i el flux de comunicació entre professionals per a oferir un millor servei,
especialment en la gestió de tràmits amb l'administració pública.
Xarxa de biblioteques de Santa Coloma de Gramenet, amb la qual hi ha comunicació
directa explicant les necessitats detectades a les biblioteques i la posterior derivació a
l'espai connecta't.
Fundació IPSS, la qual ens ha derivat a dues dones en situació de vulnerabilitat per a
realitzar les classes d'alfabetització TIC.

No podem oblidar que, a més, aquelles persones que tinguin els coneixements
suficients per utilitzar els ordinadors de forma autònoma, poden accedir a l'espai en els
horaris establerts i presentant una petita "targeta" d'autorització (ens assegurem que la
persona farà un bon ús dels equips).

RESUM I NDI CADORS
DINAMITZADORA: MIREIA MONTERDE

INDICADORS

DATA: 1/12/2021

NÚMERO

TOTAL PERSONES ATESES

488

PERSONES AMB DNI

83

PERSONES AMB NIE

230

PERSONES AMB PASSAPORT

161

DONES

416

HOMES

58

INSERCIONS LABORALS

*No s'ha detectat cap cas de Covid-19 a l'Espai Connecta't

26

