Connecta Jove
als centres educatius del Prat de Llobregat
En què consisteix l’experiència?
Connecta Jove és un programa d’Aprenentatge Servei (ApS) que impulsa la
participació dels joves a la seva comunitat a través d’accions formatives
orientades a les competències digitals bàsiques per a la utilització profitosa
de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
Es tracta d’un programa intergeneracional, educatiu i social en el que joves
de 4t. d’E.S.O dels centres educatius del municipi del Prat de Llobregat
imparteixen tallers d’informàtica i competències digitals, a persones adultes
del seu entorn que no han tingut la possibilitat d’aprendre a utilitzar un
ordinador.

Etapes:
1. Formació dels joves voluntaris. En aquesta primera fase els joves
reforcen els seus coneixements sobre les noves tecnologies, reflexionen
sobre “l’escletxa digital” i les seves conseqüències, es treballen els valors
de la solidaritat, la responsabilitat, el servei a les persones i la satisfacció
per aconseguir els objectius, tot potenciant les seves habilitats socials,
comunicatives, tecnològiques i de planificació. A més a més, els joves
treballen desenvolupant la paciència, diferents estratègies a l’hora de
fer-se entendre, aprenen a ser docents hi ha gestionar la dinàmica de
grup.
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A més a més, la col·laboració entre Microsoft i Fundació Esplai ha generat
el programa de formació BECA.MOS. El seu objectius passa per oferir als
joves participants del Connecta Jove la certificació MOS (Microsoft Office
Specialist), el qual els permet incrementar les seves possibilitats
d’empleabilitat per acreditar les seves competències i coneixements
digitals. Aquesta és una acreditació que té validesa a nivell internacional,
a més de convalidar crèdits de lliure elecció a algunes universitats, sent
un element també motivador per al jove.
2. Vinculació del teixit associatiu del municipi. El projecte Connecta Jove
ha permès sensibilitzar i reduir aquesta “bretxa digital” que ha generat la
societat del coneixement, tot vinculant a diferents agents del territori del
Prat de Llobregat: diferents departaments del Ajuntament del Prat
(educació, serveis socials, igualtat i ciutadania, cultura, i joventut), el Pla
d’actuació Sant Cosme (PASC), i a través de diferents equipaments, com
el centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, el centre cultural Remolar, el
centre de formació de persones adultes Terra Baixa, els punts òmnia del
centre de promoció social Francesc Palau i de l’esplai GISC.
D’aquesta manera la implicació del teixit associatiu és un factor
determinant per al èxit del projecte, doncs aquest és imprescindible pel
canvi i la transformació social.
3, Formació de les persones adultes. En aquesta fase els joves es
distribueixen per grups de treball al voltant dels diferents equipaments
municipals que participen del projecte, de tal manera que cada grup de joves
ensenyarà informàtica bàsica a un total de 8-10 persones adultes.
4. Avaluació i reconeixement.
Per tal de reconèixer el treball i l’esforç que els joves han realitzat al llarg de
tot el projecte, i com a reconeixement del gran teixit associatiu vinculat al
mateix, es realitza un acte de cloenda on els joves, primerament, rebent els
diplomes que acrediten la seva participació en el projecte d’aprenentatge
servei “Connecta Jove”, i on posteriorment, els mateixos joves fan l’entrega
de diplomes a totes les persones a les quals han format a través de les seves
sessions informàtiques.
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En aquest acte de cloenda participen: els joves voluntaris, els seus
referents dels diferents centres educatius, totes les persones adultes que
han rebut la formació, representants de totes les institucions i
equipaments vinculats al projecte, i representats dels diferents
departaments de l’Ajuntament del municipi del Prat de Llobregat i de la
pròpia Fundació Catalana de l’Esplai.

Qui realitza el projecte?
La Fundació Catalana de l’Esplai i amb la col·laboració amb el
Departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, s’impulsa
la participació del projecte “Connecta Jove” a tres centres educatius del
municipi: Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Escola del Prat, els quals
dirigeixen aquesta metodologia d’Aprenentatge Servei en els seus
alumnes dels Plans de Diversificació Curricular (PDC).

Qui participa?
Es vinculen al projecte un total de 23 joves de tres centres educatius del
municipi del Prat de Llobregat, 4 departament del Ajuntament, 2
equipaments municipals, la xarxa de punt òmnia amb 2 centres de
formació, el centre de formació d’adults Terra Baixa, i un total de 80
persones adultes formades.

3

Connecta Jove
als centres educatius del Prat de Llobregat
Per què és rellevant?
• Perquè promou la participació dels joves com agents promotors de la
societat de la informació i la inclusió social
• Perquè reforça en els joves participants les seves habilitats
comunicatives, d’organització i planificació del treball
• Perquè millora les competències en l’ús d’Internet, promovent una
navegació responsable entre els menors
• Perquè crea llaços entre la ciutadania potenciant les relacions
intergeneracionals
• Perquè Impulsa el treball en xarxa i la col·laboració entre les entitats
del Tercer Sector, la comunitat educativa i l’administració pública
• Perquè forma i capacita a les persones destinatàries a través de les TIC
incrementant les seves possibilitats d’inserció en el mercat laboral

Difusió del projecte
Vídeo “Connecta Jove al territori del Prat”
http://www.youtube.com/watch?v=k3DU-vMsq78
Recull fotogràfic de l’acte de cloenda
https://plus.google.com/photos/+EsplaiCat/albums/5988014938823872993
Entrevista a Prat Ràdio
http://www.ivoox.com/projecte-connecta-jove-audiosmp3_rf_2894214_1.html
La Vanguardia
http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Juny/20140623/20140623aps-la-vang.pdf?utm_source=Canal
Recull
de
Premsa&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Canal Recull de Premsa
1517 23 06 2014
El Periódico
http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Juliol/20140703/20140703serveis-comnitaris-el-perio.pdf?utm_source=Canal
Recull
de
Premsa&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Canal Recull de Premsa
1524 03 07 2014
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