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Fundación Esplai 

Baix Llobregat 

Gabriel González 

ggonzalez@esplai.org 

Dades de l’experiència: 

Connecta Joven és un projecte nascut al 2006 en el qual joves d'entre 16 i 19 anys de tot l'Estat 

espanyol acompanyen a persones adultes en un itinerari formatiu de capacitació en l'ús de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació - TIC, sota la supervisió d'una persona 

dinamitzadora que dirigeix el procés de captació de joves, formació i seguiment. Aquesta 

figura pertany habitualment a una entitat social del territori i es coordina amb els tècnics de 

Fundación Esplai creant xarxa i fomentant el treball comunitari. 

L'objectiu educatiu del projecte és l'alfabetització digital de les persones adultes i també 

immigrants en risc d'exclusió social. Darrerament s'han incorporat formacions en temes d'ús 

responsable d'Internet adreçades a pre-adolescents, i també de l'ús de tecnologies mòbils. 

Les entitats posen en marxa les accions formatives a partir d'un disseny instruccional 

proporcionat per Fundación Esplai i que inclou també els materials d'aprenentatge, la 

metodologia, i formacions específiques per als joves i les persones dinamitzadores. El projecte 

funciona amb calendari escolar i inclou una trobada anual a finals de maig de tots els 

participants. 

Redacció: Gabriel, novembre 2013 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixements en temes informàtics 

- Habilitats d'expressió i comunicació 

- L'aprenentatge i la comunicació amb les persones adultes i altres col·lectius 

- Usos responsables d'internet i noves tecnologies 

Descripció del servei:  

Oferir un espai de formació per minimitzar la bretxa digital. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Nivells educatius: Educació d'adults, Educació en el lleure 



 
 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys 

Data d'inici del projecte: 2006 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: La Rueca, Fundación Tomillo, Fundación Balia, 

Abierto Asturias, FEMURO, Esplai Mowgli, Esplai Diversitat Lúdica i altres entitats de tot el 

territori espanyol. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Riu Anoia 42-54 

Població: El Prat de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 474 74 74 

Correu electrònic: conectajoven@conectajoven.org 

Web: http://www.conectajoven.org 

 


