
Internet Segura 

En què consisteix l’experiència?

"He après molt d’això que les fotos no es poden controlar, és a dir, que si les penges i

després surten en un costat i en un altre costat, i tu les esborres ... ja no la pots

esborrar."

Anònim

Internet Segura és una proposta metodològica d’aprenentatge i servei
emmarcada dins del programa Connecta Jove, en xarxa amb ONG de tot
el territori espanyol que impulsa la participació de les persones joves a la
seva comunitat mitjançant accions que fomenten l’ús creatiu i crític de les
TIC. És tracta d’un programa que converteix els joves de 15 a 19 anys en
protagonistes del seu propi aprenentatge, ja que es formen, investiguen i
reflexionen sobre el que ja saben en relació als riscos a internet. A més a
més assumeixen el rol de formador en posar en pràctica , en una activitat
que beneficia a la comunitat, els aprenentatge treballats.

Etapes:

1. Aprenentatge: Per realitzar aquestes tasques, els i les joves, per part
dels seus dinamitzadors, reben formació, assessorament i tutories
periòdiques. Gràcies a aquesta formació prèvia els i les joves
adquireixen coneixements, habilitats i actituds davant l’ús
responsable de la Seguretat a Internet i de com dissenyar i fer una
classe a altres joves explicant allò après.
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La guia metodològica, la qual presenta una concepció integral sobre l’ús

segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (
TIC) està formada per sis sessions de dues hores i combinen continguts
teòrics amb propostes pràctiques grupals i col·laboratives. Els materials
es poden adaptar a les necessitats dels col·lectiu al que anirà destinat.
Aquest programa constitueix un esglaó més en el desenvolupament
d'habilitats dels joves com a agents comunitaris, així com una oportunitat
per seguir treballant amb ells els hàbits, tenint en compte que les TIC
juguen un paper primordial en el seu dia a dia.
Podeu accedir a la guia metodològica fent clic al següent enllaç:
http://einclusion.esplai.org/page/4/

2. Planificació i execució: Les entitats col·laboradores a cada territori
organitzen els cicles de xerrades als instituts de la zona, o en altres
espais i entitats (colònies, casals d’avis, centres cívics). Els joves que
s’han format esdevenen el professorat d’aquestes xerrades.

3. Avaluació i reconeixement: el simple fet d’esdevenir formadors
d’altres joves o d’altres col·lectius, sentir-se escoltats i empoderats
per a ser experts en la matèria, esdevé un reconeixement per als
joves participants al projecte.

Qui participa?
Els agents del projecte són joves d’instituts de entre 15 a 19 anys amb
ganes d’aprendre ensenyant. Els destinataris de l’acció són principalment
joves del propi institut o d’altres instituts de la zona. També altres
col·lectius que tinguin interès en la temàtica del projectes. A més, els
joves esdevenen agents en la seva vida quotidiana, amb els amics, la
família...
La societat en general és la beneficiaria del projecte, doncs l’acció dels
joves té per objectiu millorar i garantir un ús segur de les TIC.

Què es pot aprendre?
- Ús responsable i coneixement d’Internet i de les eines web 2.0.
- Capacitat per analitzar i crear estratègies de prevenció de riscos

davant les interaccions a través de diferents dispositius electrònics-
- Exercir el rol de professors.
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Quin servei es fa?
Els joves dissenyen i imparteixen sessions per mostrar als adolescents i
als joves l’ús de les TIC de forma segura i responsable. Aprofitant al
màxim internet i els seus recursos tecnològics com a mitjà de
comunicació i com a canal d'accés a la informació de qualitat.

Per què és rellevant?
L’ús generalitzat d’aparells electrònics, Internet i eines web 2.0 ha
afavorit l’aparició d’alguns riscos vinculats a la interacció amb les
mateixes. Els adolescents són vulnerables aquests riscos ja que passen
molt de temps connectats/es sense tenir en compte els riscos que això
pot implicar.

Qui realitza el projecte?  

Fundación Esplai 

Fundación Esplai agrupa a persones i entitats que han impulsat projectes i
organitzacions a diverses comunitats autònomes de l’estat Espanyol.
Es tracta d’un projecte d’àmbit estatal 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.
Al llarg del curs 2011-2012 van participar les entitats FEMURO (Galicia),
Asociación La Rueca (Madrid), Jovesolides (València) i el IMCJB (Valencia)
realitzant 20 cursos i formant a 311 joves.
En la següent publicació podeu veure les conclusions i reflexions dels 
protagonistes.

Més Més Més Més informació informació informació informació a:a:a:a: www.fundacionesplai.org 

www.einclusion.esplai.org
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