
Conecta Joven 

En què consisteix l’experiència? 
Conecta Joven és un projecte educatiu i social on joves voluntaris de 15 a 19 

anys ensenyen informàtica a adults en risc o situació d’exclusió social. 

 

L'objectiu del projecte és promoure el treball en xarxa amb una dimensió 

comunitària entre la comunitat educativa, associacions locals, col·lectiu jove i 

col·lectiu adult amb la finalitat de lluitar contra l'exclusió social en termes de 

competències digitals (escletxa digital) per motius econòmics o de formació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecta Joven comprèn diverses fases d'actuació: la captació dels joves als 

instituts, la formació per esdevenir professors/es d'informàtica elemental, la 

difusió cap els adults, i la realització dels cursos. Els joves reben una 

formació basada en l'aprenentatge d'habilitats socials, descobrir 

característiques evolutives i socials dels grups d'adults i afermar els 

coneixements sobre les TIC, alhora que desenvolupen els valors de la 

solidaritat, la responsabilitat, el servei als altres o el compromís. 
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Conecta Joven 

Qui participa?  
Els agents del projecte són joves entre 15 i 19 anys, i els beneficiaris són 

persones adultes, especialment gent gran, que no han tingut la opció 

d’accedir a les TIC –Tecnologies de la Informació i la Comunicació- , així com 

a persones adultes i grans participants en associacions i col·lectius concrets: 

escoles d’adults, persones de centres de dia, etc. 

 
Què es pot aprendre?  

Habilitats comunicatives. 

A organitzar continguts, a adequar-los al nivell de les persones a qui 

s’adrecen els aprenentatges. 

A organitzar-se, a establir-se objectius i compartir-los. 

A atendre al grup i a l’individu. 

 

Quin servei es fa? 
Una vegada han rebut els coneixements necessaris, els/les joves esdevenen 

professors/es d'informàtica dels adults tot fent un servei a la comunitat. Ells 

i elles tenen molt integrat el coneixement de les TIC i és per aquest motiu 

que fan fàcil i divertit el procés d'adquisició dels coneixements informàtics 

bàsics, donen confiança als adults perquè creguin en el seu aprenentatge i 

donen una visió útil i quotidiana de la informàtica. 

 

 

Per què és rellevant? 
Perquè és un projecte intergeneracional de treball conjunt entre joves i 

persones grans. 

Perquè és un projecte justificat i acceptat socialment 

Perquè fomenta el treball en xarxa 

Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre els aprenentatges i el servei 
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Conecta Joven 

Qui realitza el projecte?   
 
Fundación Esplai 

La Fundación Esplai agrupa a persones i entitats que han impulsat projectes 

i organitzacions a Andalusia, Catalunya, Madrid, País Basc i Valencia. 

 

Es tracta d’un projecte d’àmbit estatal que, amb objectius comuns, suma 

esforços generats en les diferents regions d’Espanya, i que té vocació de 

crear sinergies i contribuir a donar respostes creatives als nous reptes socials 

i educatius. Un projecte que combina lo local i lo global, la proximitat a les 

persones i els reptes socials i l’enfoc col·lectiu de les estratègies.  

 
Més informació a: www.fundacionesplai.org 
 
 
Aquests  són alguns exemples d’esplais que han realitzat el projecte: 
 
Centre d’Esplai Diversitat Lúdica 

El Club d'Esplai Diversitat Lúdica és una entitat sense ànim de lucre 

dedicada a treballar pel benestar de les persones de la ciutat.  

És també una organització no governamental, d'acció social i comunitària, 

que té com a finalitat educar infants, joves i adults en els valors de la 

solidaritat i la diversitat, la participació democràtica, l'amistat i la felicitat. 

 
Més informació a: www.diversitatludica.cat 

 
 
 

Localització:  
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
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Conecta Joven 

L'experiència segons els seus 
protagonistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo “Jóvenes que se mojan”. http://youtu.be/9pQosB6isJA 
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Vídeo “Un deseo para el final del Encuentro 2012”. 
http://youtu.be/XoQLk2mm03w 

 

Vídeo “Los protagonistas dan su opinión”. http://youtu.be/GvMG1BRK5bk 
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