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aMb EL LEMa “¡junts Ens FEM Grans! connEctant GEnEracions” 

Més de 200 joves participen 
a la Vii trobada conecta joven
Han participat catorze organitzacions de vuit comunitats autònomes

inauguració de la Vii Trobada Conecta Joven. D’esquerra a dreta, Francesc gasulla, responsable d’E-inclusió 
de Fundación Esplai; Manuel Mondragón, regidor de Cultura i Joventut de Burjassot; Ferran Martí, respon-
sable de Conecta Joven a Burjassot; Fran garcía, primer tinent d’alcalde de Burjassot i nieves Dios, patrona 
de Fundación Esplai.
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ELVirA ALiAgA

del 18 al 20 de maig s’ha ce-
lebrat a la localitat valencia-
na de Burjassot la trobada  

anual de Conecta Joven, un progra-
ma que promou fundación esplai 
on  voluntaris i voluntàries d‘entre 
15 i 19 anys formen en l’ús de les 
tecnologies a persones adultes del 
seu entorn. enguany han participat 
joves de catorze organitzacions lo-
cals que desenvolupen el projecte 
en vuit comunitats autònomes.

La Trobada ha celebrat l’Any 
Europeu de l’Envelliment Actiu 
i la Solidaritat Intergeneracional 
ressaltant un dels objectius fona-
mentals  del projecte Conecta Jo-
ven: les relacions que s’estableixen 
entre persones d’edats molt dife-
rents en el marc d’un programa 
d’Aprenentatge i Servei. En aques-
tes interaccions tots i totes viuen 
aprenentatges significatius per a 
les seves vides, encara que el rol 
de “professor/a” ho  assumeix el 
grup de joves que ensenya les per-
sones grans a utilitzar l’ordinador, 
el telèfon mòbil i les grans possibi-
litats i oportunitats que ofereixen 
les tecnologies.

Els cinc eixos de la trobada
La dinàmica de la Trobada ha gi-
rat entorno a cinc eixos temàtics, 
desenvolupats als següents tallers:

◗ i tú, com controles?
Aquesta activitat ha suposat el tan-
cament del curs del mateix nom so-
bre promoció de la salut i prevenció 
de conductes de risc que els joves 

han estat realitzant els mesos an-
teriors a la Trobada. Al taller han 
tingut l’oportunitat de treballar al-
guns temes de manera presencial, 
generant les seves pròpies conclu-
sions i sent protagonistes dels ma-
terials y les estratègies elaborades.

◗tecnologia sostenible
Es tracta d’un taller dirigit a pro-
porcionar eines per entendre l’im-
pacte  mediambiental i social que 
té la producció, ús i consum de la 
tecnologia. A reflexionar sobre la 
nostra  responsabilitat en aquest 
impacte i la petjada ecològica que 
deixem, i a buscar propostes en 
relació a fer-ne un ús responsable 
y menys consumista.

◗joves dinamitzadors tic
L’eix central d’aquest taller ha es-
tat l’empleabilitat dels joves que 
participen al projecte Conecta Jo-
ven. S’ha treballat sobre els nous 
jaciments d’ocupació i aplicacions 
professionals a l’àmbit de las TIC; 
Els recursos humans 2.0; Forma-
ció reglada versus formació auto-
didacta; i la identitat digital per a 
l’empleabilitat.

◗creativitat social
Mitjançant tècniques pedagògi-
ques que potencien la participació 
creativa i democràtica en grups 
grans, els i les joves han pogut 
reflexionar sobre els canvis i pos-
sibilitats que ens ofereixen les TIC 
i les noves xarxes socials pel que 
fa a la creació de processos parti-
cipatius que generen idees noves 
davant els reptes de la societat. ■

Andrea gómez
16 anys
abierto asturias
avilés (oviedo)

compartir coneixements
Aquest és el meu segon any a Conecta Jo-
ven; l’any passat ja vaig venir a la trobada i 
em va encantar. Tenir coneixements i com-
partir-los és una molt bona idea y a més 
tinc la satisfacció de saber que estic fent 
alguna cosa per a altres persones.

Fran Delgado
17 anys
coordinadora abril
La Línea (cadis)

Ensenyant s’aprèn 
Al Conecta Joven les classes són una ex-
periència, tant per a la gent gran com per 
a nosaltres. 
i, en aquest cas, som els joves els profes-
sors! Ensenyant s’aprèn per a un mateix, 
també. 

iván Valentín
15 anys
iEs La sisla
sonseca (toledo)

El valor de la paciència
A la Trobada conec gent i compartim les 
nostres experiències a Conecta Joven i les 
classes m’ajuden a aprendre a ensenyar i 
això és important per al futur. 
A més, fomenta valors com la paciència.

Jairo rodríguez
16 anys
Fundación tomillo
Madrid

M’agrada ajudar la gent
Em vaig apuntar al Conecta Joven per-
què m’agrada ajudar la gent que no té 
cap experiència amb la informàtica, així 
aporto el que sé. Estic molt satisfet de 
fer-ho. A la Trobada conec gent de tot 
arreu, és una gran experiència!

opinen els i les joves participants a la trobada

segona edició dels premis “i tu, ¿com controles?”

En el marc de la Trobada, es van lliurar els premis 
als vídeos guanyadors del Programa “Y tu, com con-
troles?” una iniciativa que pretén realitzar un treball 
formatiu, de sensibilització i prevenció d’addiccions 
i y conductes de risc; així como promoure la vida 
saludable entre la població més jove. Es realitza 
gràcies al suport del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i igualtat.

El programa consisteix en el desenvolupament 
d’un procés formatiu en un entorn 2.0, i el més 
important és que són els mateixos joves qui fa els 
continguts. Aquest és el distintiu del programa i 
per això es premia els millors vídeos realitzats en 
el marc d’aquesta formació, que són, en definitiva, 

autèntics “espots publicitaris” per a la prevenció de 
drogodependents.
En aquesta segona edició, s’han presentat onze 
treballs, alguns realitzats en grup, que han estat 
votats pels 42 joves formats al curs. 

Els guanyadors han estat:
◗Primer premi: 
“Voy a contarte un cuento”, de rosa Ana Adrover.
◗segon premi: 
“Por uno no va a pasar nada”, d’Andrea gómez.
◗tercer premi: 
“En una noche”, d’ivan Cepeda.
tota la informació i vídeos a: 
http://tucontrolas.esplai.org/


