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El programa “Tecleando
futuro” consisteix en el
desenvolupament d'activi-

tats formatives sobre tecnologies
de la informació i la comunicació
en els vuit centres penitenciaris de
Castella i Lleó i vol contribuir a la
integració social i laboral de les
més de quatre mil persones priva-
des de llibertat que participaran
en cursos i tallers al llarg de l'any
2009. El projecte és una iniciativa
de la Junta de Castella i Lleó, amb
el suport de la Secretaria General
d'Institucions Penitenciàries, i
l'empresa pública Fundetec. Fun-
dación Esplai du a terme el projec-
te per haver guanyat el concurs
públic convocat.

El temps que les persones recloses

passen als centres penitenciaris les

ha d'ajudar a adquirir i desenvolu-

par les capacitats i destreses

necessàries per a la seva reinserció

a la societat. I, com ens podem

imaginar, avui dia una persona que

passa anys privada de llibertat

tindrà grans dificultats per a inte-

grar-se al món social i laboral, si no

ha tingut l'oportunitat de conèixer i

comprendre com ha canviat la vida

quotidiana amb l'avenç de les TIC. 

Buscant oportunitats
Per això, Fundación Esplai ha posat

l'accent en un tipus de formació que

ajudi les persones recloses a “perdre

la por” a les màquines i a considerar

les TIC com aliades a l'hora de rela-

cionar-se, informar-se, buscar feina

i noves oportunitats.

Els cursos són de
curta durada i de
marcat caràcter

pràctic

Tallers i projectes
Les principals accions que s'estan

duent a terme són: cursos bàsics

presencials sobre TIC, activitats

d'autoformació, tallers pràctics

sobre eines i aplicacions concre-

tes i formació sobre Internet (en

aquest cas en modalitat off line, és

a dir sense surtir a la Xarxa però

simulant les navegacions). Tot

això, desenvolupat per un grup de

formadors/es especialitzats.

La particularitat dels cursos és la

curta durada i el seu caràcter pràc-

tic. Aquestes condicions són

essencials per mantenir la motiva-

ció i percebre avenços de manera

clara, una cosa molt necessària

entre la població reclosa. La sego-

na conseqüència és que l'impacte

numèric d'aquest programa és

molt alt, més de 4.500 places per

participar i descobrir usos con-

crets de la tecnologia. 

MILLORANT LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I LA INCLUSIÓ DIGITAL 

Fundación Esplai forma en TIC a
persones recloses de Castella-Lleó
També fa un programa per al personal de les biblioteques catalanes
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Enguany, Fundación Esplai ha entrat a les biblioteques
catalanes per desenvolupar un projecte relacionat amb
l'apropiació de les tecnologies. Es tracta de formar en
TIC els bibliotecaris i bibliotecàries, amb un doble objec-
tiu: per un costat millorar el seu treball de recerca d'in-
formació, gestió i comunicació; i, per altra, capacitar-les
perquè puguin apropar les TIC als usuaris/es de las
biblioteques. És un programa finançat per la Generalitat
i el Ministeri d'Indústria, Treball i Comerç.
Les 375 biblioteques públiques catalanes compten amb
equipament informàtic disponible per a la realització de
les tasques quotidianes del personal que hi treballa i
també al servei dels ciutadans i ciutadanes. Moltes
d'aquestes persones desconeixen l'ús i les possibilitats

que ofereixen aquestes tecnologies i és per això que
Fundación Esplai ha plantejat un projecte per formar
1.600 bibliotecaris i bibliotecàries.

S'estan realitzant dos tipus d'accions: formatives i
de comunicació. Dins de les primeres hi ha dos cicles
de cursos sobre “Alfabetització digital”, “Web 2.0” i
“Blogs” que s'ofereixen en format presencial i vir-
tual. Aquesta capacitació permetrà als professionals
de les biblioteques, entre altres coses, canviar algu-
nes actituds reticents envers la tecnologia, aplicant
les seves noves competències digitals en el seu tre-
ball quotidià i atendre les demandes més habituals
dels usuaris/es.

Biblioteques facilitadores de l'accés a la Xarxa

Atendre les demandes dels usuaris i les usuàries

93 474 74 74
www.esplai .org

PORTES OBERTES A TOTA LA XARXA D'ESPAIS NATURALS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

diumenge
24

de maig de
2009

Escola de Natura Can Grau
“Viure en la roca” 

Escola de Natura La Traüna
“Els traginers de la vall 
de la Tordera” 

Escola de Natura de Sau
“A la riba del pantà”

Jornada de 
portes obertes 

de 10 a 14h

Vine a conèixer la xarxa d'escoles de natura de “L'Esplai”

Dia Europeu dels 
Parcs Naturals
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