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A Rubí celebren el Dia de la Internet Segura
De dina7003 - publicat el dia05 Febrer 2009

El dimarts 10 de febrer se celebra el
Dia Internacional de la Internet
Segura, i la Xarxa de Telecentres de
Rubí s'hi ha volgut sumar organitzant
una activitat adreçada als més joves.
L'activitat es durà a terme els dies 10 i
11 de febrer als telecentres de la
xarxa i hi podran participar tots
aquells joves de 10 a 15 anys que ho
desitgin.
Aprofitant el recurs que ens ofereix la Xarxa Punt TIC, els telecentres de
Rubí faran el taller “A Internet, la seguretat és un punt al nostre favor”, on
els i les participants coneixeran quins són els riscos que poden córrer quan
naveguen per Internet, participen a xats o fan ús del correu electrònic, i
rebran consells i recomanacions bàsiques per navegar d'una manera
segura, tot de manera pràctica visitant webs relacionats amb el tema,
mitjançant jocs en línia i navegant per portals segurs adreçats al públic més
jove.
Aquest taller tindrà una durada d'una hora i inclourà un concurs on es
posarà a prova el que s'ha après al taller, i del qual hi haurà un
guanyador/ora per cada Punt TIC que rebrà un premi relacionat amb les
noves tecnologies. A més, tots els participants rebran un obsequi.
Les dates i els horaris de realització del taller són les següents:
Dimarts 10 de febrer de 2009, de 18 a 19 hores
Punt
Punt
Punt
Punt

TIC
TIC
TIC
TIC

El Pinar (Urb. El Pinar, bloc 2,esc.4, local baixos 3, darrere)
Ca n'Oriol (C. Sòria, 5)
Can Vallhonrat (C. Compositor Chueca, 25)
Can Fatjó (Av. Castellbisbal, 1)

Dimecres 11 de febrer de 2009, de 18 a 19 hores
Punt TIC Rubí Desenvolupament (Rambleta Joan Miró, s/n)
Punt TIC Ateneu (C. Xile, 1-3)
Punt TICCentre (C. Vapor, 21 B)

Dimecres 11 de febrer de 2009, de 19 a 20 hores
Punt TIC Zona Nord

(C. Primer de Maig, 43)

Les inscripcions es faran als mateixos telecentres amb antelació o just
abans de l'inici dels tallers si queden places disponibles, i caldrà
l'autorització del pare, mare o tutor/a. Els i les participants que encara no
siguin usuaris o usuàries seran donats d'alta a la Xarxa de Telecentres de
Rubí, servei gratuït que ofereix 20 hores mensuals d'utilització dels equips
dels Punt TIC i de connexió a Internet

