CONNECTA MÒBIL

En què consisteix l’experiència?
El projecte consisteix en que un grup de joves de 12 a 17 anys
participants en en Casal d’estiu municipal, formin als adults del casal
d’avis i del Punt Omnia, en l’ús dels mòbils i smartphons, a través de la
metodologia d’Aprenentatge i Servei, potenciant així un valor comunitari
i de relació intergeneracional.
Etapes:
1.Aprenentatge: Hi ha una sessió de formació específica per als joves, on
aprenen a comunicar-se i transmetre coneixements a la gent gran, valors
com la paciència, la responsabilitat, donar i rebre, la satisfacció de donar
un servei a qui el necessita, i continguts específics sobre els mòbils: tipus
de mòbils i diferències, que són els smartphones, com i per què crear un
correu electrònic, quines funcions del mòbil ens poden facilitar la vida,
fer un bon ús de les tecnologies, reflexionant sobre els riscos i fomentar
hàbits responsables de la navegació per internet, detectar necessitats i
poder trobar la resposta, etc.
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2. Preparació de l’activitat: La preparació de l’activitat consisteix en
planificar la distribució de tasques i les necessitats per a portar a terme
l’activitat: elaborar una enquesta per detectar els dubtes i necessitats
dels adults en quant a l’ús dels mòbils, segons els seus aparells, aprendre
tota la informació, metodologia i recursos per donar respostes a aquestes
necessitats, preveure quines dificultats ens podem trobar i buscar
solucions, planificar i organitzar els grups d’adults i joves per dur a terme
la sessions formatives, planificar la gravació de totes les etapes del
projecte, organitzar una cloenda i valoració per part dels agents implicats.
3. Execució del servei: consta de 5 fases:
Elaboració de l’enquesta per detectar les necessitats dels adults.
Formació de joves per preparar les sessions amb els adults.
Formació en petits grups dels adults per part dels joves .
Planificació i gravació audiovisual de les diferents fases del projecte.
Tancament i agraïment: S’entrega un detall i visualitzar el vídeo.

4.Avaluació i reconeixement: l’avaluació es realitza abans de la cloenda
per poder incorporar al vídeo les opinions i propostes de millora dels
diferents participants, que servirà, entre altres coses, per fer el
reconeixement públic als participants.

Qui participa?
El agents del projecte són els i les joves del casal d’estiu i les persones
destinatàries la gent gran del casal d’avis i àvies de la població dels barris
on es desenvolupa l’acció.

Quin servei es fa?
El servei concret és ensenyar a la gent gran a aprendre a fer servir els
mòbils per a que ens facin la vida més fàcil
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Per què és rellevant?
Per la riquesa de la relació intergeneracional, per la satisfacció de sentirse útil, pel canvi de la visió social que es tenen dels joves avui dia, i
perquè s’amplia el concepte d’alfabetització digital a través d’eines d’ús
quotidià, com els mòbils, des d’una punt de vista tant instrumental, com
d’ús responsables de la tecnologia.

Qui realitza el projecte?
El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet amb el suport de l’Ajuntament
d’Esplugues, promotors des de fa temps de la metodologia d’APS i
foment de la relació comunitària dels joves amb el seu entorn.
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