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26    C o n n E C t a ’ t

amb EL SUport dE La FUndaCión VodaFonE

joves voluntaris formen adults 
en seguretat a internet
Els tallers són part del projecte “Conecta Joven”

Jove, dinamitzador i usuària a la Fundació Jovesolides, a Paterna (València)

ELVIRA ALIAGA

durant els mesos de febrer 
i març, noranta persones 
adultes han participat als  

cursos sobre tecnologies de la in-
formació i la comunicació impartits 
per joves  entre 15 i 19 anys que 
formen part del projecte “conecta 
Joven”. cal destacar la incorpora-
ció d’una unitat específica sobre 
seguretat a internet i la continuï-
tat del mòdul sobre l’ús de telèfons 
mòbils, que tant d’èxit va tenir en 
les formacions de l’any passat. 

L’ús generalitzat d’Internet, les 
aplicacions de la web 2.0 i els 
telèfons mòbils d’última gene-
ració ha afavorit l’aparició d’al-
guns riscs associats a les múlti-
ples interaccions que possibiliten 
aquests formes de comunicar, 
així com a la quantitat de dades 
i informacions personals que hi 
circulen. És per això que, en el 
marc del Conecta Joven, s’ha vist 
la necessitat d’incorporar forma-
ció sobre l’ús segur i responsable 
de les TIC, amb la finalitat d’am-
pliar les competències tecnològi-
ques de les persones adultes que 
participen als tallers.

Els cursos tenen una duració de 
trenta-vuit hores lectives en les 
quals s’imparteixen  continguts 

bàsics per a l’alfabetització di-
gital, mitjançant tallers pràctics 
dissenyats específicament pels 
formadors/es de “Conecta Joven”. 

Aquestes formacions posen espe-
cial atenció a la metodologia uti-
litzada i es van actualitzant a cada 
edició, adaptant-se a les noves ne-
cessitats dels col·lectius als quals 
es dirigeixen. 

Es vol ampliar les 
competències  

tecnològiques de 
persones adultes

Hi participen  
sis entitats 

d’Astúries, Galícia, 
València, Toledo  

i Madrid 

En aquesta primera tanda de ta-
llers de l’any 2012, noranta per-
sones adultes han participat en les 
formacions impartides per vint-i-
quatre joves voluntaris y volun-
tàries de sis organitzacions que 
formen part del “Conecta Joven”. 
En aquest projecte d’aprenentatge 
i servei, els i les joves reben a la 
vegada formació per poder im-
partir aquest tipus de tallers i són 

acreditacions de  
microsoft office  
Specialist a  
CEntrE ESpLai 

ISABEL SANTERO  

des del mes de març  totes  aquelles 
persones que ho vulguin, poden 
venir a centre esplai  a fer 

l’examen per  obtenir el certificat acredi-
tatiu de la competència digital (actic).

La sigla ACTIC correspon a la denomina-
ció “acreditació de competències en tecno-
logies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la 
competència digital.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de 
més de 16 anys demostrar les seves com-
petències TIC mitjançant una prova per or-
dinador. Tant la prova com l’obtenció del 
certificat son telemàtics i s’han de realitzar 
en un Centre col·laborador. Les persones 
que superin satisfactòriament la prova tin-
dran un certificat acreditatiu que emetrà la 
generalitat, i que els possibilitarà acredi-
tar un determinat nivell de competències 
(bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de 
qualsevol empresa o administració. ■

cal demanar cita prèvia a:  
http://www20.gencat.cat/ 

portal/site/actic

La Fundació 
Catalana de l’Esplai, 
centre col·laborador per 
a l’acreditació aCtiC

QdtiC: la nova qualificació 
professional per als 
dinamitzadors d’espais tiC

ISIDRE BERMúDEz

una de les tasques més significa-
tives del programa vocational 
educational training for e-inclu-

sion (vet4ei) que la fundació esplai en 
consorci amb 8 organitzacions de 7 països 
europeus ha vingut desenvolupant el darrer 
any, ha estat l’impuls d’una nova qualifica-
ció professional per als professionals de la 
dinamització de telecentres i espais tic.

Aquesta iniciativa, absolutament nova en 
el sector, tant a Espanya com a Europa, 
s’ha desenvolupat en estret treball amb 
l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals (ICQP), organisme de la 
generalitat de Catalunya regulador de les 
competències professionals.

Durant quasi bé un any, un equip d’ex-
perts format per membres del ICQP i de 
la Fundación Esplai, ha estat treballant 
intensament per tal de definir tots els as-
pectes i competències derivats de l’exercici 
professional de la dinamització d’espais 
TIC, descrivint exhaustivament el lloc de 
treball i el context competencial i formatiu 
en el qual es desenvolupa aquesta activitat.

L’establiment d’aquesta qualificació 
professional es una antiga aspiració del 
sector, ja que permetrà assolir un major 
reconeixement social i una clarificació de 
les competències i formació atribuïbles als 
professionals de les TIC, dotant-los d’un 
Certificat de Professionalitat oficial. En 
aquest moment, el grup d’experts ja ha 
finalitzat la tasca de redacció del dossier 
de descripció de les competències profes-
sionals i el document segueix els proce-
diments administratius que tenen com a 
fites importants la publicació al DOgC, 
previsiblement a l’estiu i la incorporació 
de la nova qualificació al Catàleg estatal 
la primera part del proper any. ■

podeu veure els documents,  
en català: http://goo.gl/uxdgc / en 

castellà: http://goo.gl/uiKws 

FRANCESC GASULLA 

un nou marc de relació neix en-
tre la fundación esplai i micro-
soft  amb la posada en funci-

onament de la it academy a centre 
esplai amb l’objectiu d’ampliar el catà-
leg de serveis formatius i de certificacions 
oficials. des d’ara s’ofereix la possibilitat 
que qualsevol persona més gran de 16 
anys es pugui acreditar com a microsoft 
office specialist (mos) a les instal·
lacions de fundación esplai. l’ acredi-
tació oficial dels creadors de Windows 
té validesa internacional i permet, fins i 
tot, convalidar crèdits de lliure elecció a 
algunes universitats.

Aquestes acreditacions estan lligades a 
la realització de proves en línia de dife-
rents nivells sobre els coneixements que 
la persona usuària té dels programes que 
formen part de l’Office: Word, Excel, Ac-
cess, Powerpoint i Outlook.

D’aquesta forma s’amplien les propostes 
formatives relacionades amb les  millo-
res competencials de la ciutadania en 
coneixements digitals i la seva emple-
abilitat. ■

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 

DINAMITZACIÓ 
DE L’ESPAI TIC 

CODI SC_1-980_3 

FAMÍLIA PROFESSIONAL 
SERVEIS SOCIOCULTURALS 

I A LA COMUNITAT 

acompanyats en tot el procés per 
persones dinamitzadores adultes. 

Les entitats participants han estat: 
Abierto Asturias, d’Avilés; Jo-
vesolides, de Paterna (Valencia); 
FEMURO, de Verín (galicia); 
YMCA, de Toledo; i Asociación 
la Rueca y Fundación Tomillo, de 
Madrid.

En aquesta ocasió, i per segona ve-
gada consecutiva, Fundación Vo-
dafone ha donat suport al projecte 
com a part de la seva estratègia 
per contribuir a l’ús social de les 
tecnologies. ■

més informació:  

http://www.netvibes.com 
/conectajoven

Jo
v

es
o

li
d

es


