
UNEIXEN LA TASCA DE FORMACIÓ AMB LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Nou centres d'esplai de la Fundació
formen part de la Xarxa Òmnia
Són referents del treball en TIC al seu barri o població

CESK GASULLA 

Des de 1999, any de la seva
creació, la Xarxa Òmnia ha
comptat amb la presència

de la Fundació Catalana de l'Esplai
des de dues vessants diferents i a la
vegada complementàries: a través
de la tasca de coordinació i suport
metodològic a la Xarxa i també
amb la gestió i dinamització de 9
Punts Òmnia.

En aquest segon sentit, trobem al
CE La Fàbrica-Can Tusell de
Terrassa, CIJ Mowgli a Cornellà
de Llobregat, GI Sant Cosme al
Prat de Llobregat, CE Masia Espi-
nós a Gavà, CE Eixida a Sant Boi
de Llobregat i a L'Hospitalet amb
les entitats CIJ Bellvitge, CE Pubi-
lla Cases, CE La Florida i CE San-
feliu-Sant Ildefons que són els
Centres d'Esplai que participen
d'aquest projecte per la inclusió
social de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació-TIC
de la Generalitat de Catalunya.

Una labor de formació però també,
i molt important, de dinamització
comunitària, d'apropar el barri als
esplais oferint un espai on interac-
tuar, conèixer i aprendre sobre 
el món de les TIC en un ambient
proper, social i dinàmic.

Un altre valor a destacar per part
d'aquest grup d'esplais ha estat la

seva capacitat d'integrar el Punts
Òmnia en la dinàmica de funciona-
ment de les entitats arribant als
infants, joves i equips de monitors
a través del treball transversal amb
les línies d'educació d'infants i
joves que es desenvolupen en els
esplais. En aquest sentit, el PO s'ha
convertit en un espai que facilita la
gestió del dia a dia, contribueix a
una millora en la divulgació del
projecte associatiu a través de la
xarxa i també, un espai on les per-
sones monitores poden anar a la
recerca de recursos, materials, ide-
es...que millorin el seu treball amb
els infants i joves.

La qualitat del seu treball i la
presència del Punt Òmnia els ha
permès portar a terme programes
com: "Avancem Teixint Xarxa"
d'inserció laboral a Terrassa de la
ma del CE La Fàbrica-Can Tusell;
treballar amb col·lectius de discapa-
citats com els GEPIS al CIJ Bellvit-
ge; l'espai de creació jove amb
videoblogs a CIJ Mowgli; La
Mediateka: Espai per joves per fer
les tasques escolars (consulta,
reforç, etc) del CE Eixida; la forma-
ció dirigida a entitats que es desen-
volupa al Barri de Sant Cosme amb
el GISC; Programa Millorem: acti-
vitats per a potenciar l'èxit escolar
amb infants  al CE Masia Espinós;
el treball en xarxa (Escola d’Adults,
Servei de Normalització Lingüísti-

ca, Ampa, Associacions i entitats
del barri) a Pubilla Cases; són
alguns dels molts projectes, progra-
mes, activitats o accions que es por-
ten a terme des d’aquests 9 esplais i
que s’han convertit en referents en
el treball amb les TIC al seu barri,
població....

I tot gràcies també a la labor de les
persones dinamitzadores com el
Pere Angrill, Cristina Espinosa,
David Moliner, Azucena Allueva,
Paula Vincent, Alejandro  de la
Torre Guevara, Anna Andujar,
Lola Sirre o Araceli Garrigós que
aporten la seva experiència i conei-
xements TIC a la millora i reptes
dels Esplais i Punts Òmnia.

Es tracta, en definitiva de nou Cen-
tres d’Esplai que comparteixen el
valor d’integrar les TIC en el món
del lleure d'una manera didàctica i
educativa i, per altra part, construint
ponts amb la comunitat. 

* El present article ha estat elaborat grà-
cies a la col·laboració de les persones dina-
mitzadores i responsables dels 9 Punts
Òmnia així com pels membres de l'equip de
l'Oficina de Dinamització de la Xarxa
Òmnia-ODC de FCE.
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COMUNITAT ÒMNIA
http://comunitatomnia.ning.com

BLOC XARXA ÒMNIA
http://blog.xarxa-omnia.org/odc

Els Gepis al CIJ Bellvitge

Inserció laboral al CE La Fàbrica-Can Tusell
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Sistema
Bibliotecari
de Catalunya

Les biblioteques
contra la fractura digital
Estem molt satisfets per l'alt grau
de participació en aquests cursos.
Un dels objectius de la Subdirecció
General de Biblioteques del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Co-
municació és donar suport a totes
les biblioteques públiques del país
en la seva tasca alfabetització tec-
nològica i digital de la ciutadania.
Estem segurs que el programa de
formació digital per al personal de
les biblioteques ha ajudat a aquests
professionals a adquirir o millorar
part dels coneixement que necessi-
ten per mantenir les biblioteques
en la primera línia de lluita contra la
fractura digital i informacional. 

Opinión

MANOLITA SANZ

Fundación Esplai ha impartit
cursos a més de 200 perso-
nes professionals de les bi-

blioteques públiques de Catalunya
per a que puguin millorar l'accés
dels usuaris a  Internet, per dina-
mitzar l'ús del web 2.0 y per a que
puguin crear blogs. La formació s'ha
impartit de manera presencial y a
distància, en el marc del Pla Avanza
2, impulsat pel Ministeri d'Indús-
tria, Turisme i Comerç i, en aquest
cas, també per la Generalitat de
Catalunya.

Totes les biblioteques públiques
catalanes compten amb equipament
informàtic per a la realització de les
seves tasques i també un nombre
variable d'ordinadors per a l'ús dels
ciutadans i ciutadanes. L'objectiu
de la formació impartida ha estat
facilitar als professionals de les
biblioteques i als dinamitzadors

dels telecentres de la Xarxa de
Telecentres de Catalunya, que hi
estan integrats, la formació bàsica,
necessària en TIC, per poder desen-
volupar-se al seu treball diari en el
context de la biblioteca i poder
transmetre aquest coneixement als
usuaris/es del servei. 

S'han realitzat tres cursos diferents
de 20 hores cada un, des de gener
de 2009. Dels tres cursos s'han fet
dos edicions.

En la modalitat presencial, "Alfa-
betització tecnològica". En la
modalitat a distància, "Creació i
manteniment d'un blog per a la
biblioteca" i "Eines web 2.0 per a la
biblioteca".

Alfabetització tecnològica
La dinàmica d'aquest curs presen-
cial ha estat d'immersió en tot el
temari amb  exercicis pràctics i

suport online, centrat en l'adquisi-
ció de coneixements digitals per a
persones amb poca facilitat en el
maneig de les TIC.

Formació online
El curs "Eines web 2.0 per a la
biblioteca", que ha estat el més
nombrós, s'ha realitzat en una
estructura modular amb lectures,
fòrums de participació i tasques,
centrat en la utilitat que pot tenir la
web 2.0 per a les biblioteques. 

Finalment, amb el curs "Creació y
manteniment d'un blog per a la
biblioteca", els i les alumnes van
aprendre a fer el blog de la seva
biblioteca. Com al curs de Web 2.0
alguns processos poden requerir un
treball posterior per ampliar i apro-
fundir en el tema. Sobretot, tenint
en compte les noves eines que van
sortint al mercat, que donen, cada
cop més, noves prestacions.  

Cal ressaltar que tot el conjunt
d'administracions impulsores i
organitzacions que han implemen-
tat el projecte dels cursos ha
col·laborat de manera estreta, trac-
tant cadascun per la seva banda que
el programa fos útil per al personal
de biblioteques.

La valoració feta per les persones
que hi ha participat ha situat el
grau de satisfacció entre el 8,5 -
alfabetització digital- 7,9 -eines
Web 2.0- y 7,7 -blog per a la
biblioteca. A aquests notables
índexs s'hi sumen les valoracions
de la Generalitat i Red.es que ha
remarcat l'alt nivell de consecu-
ció d'objectius i les possibilitats
per al futur. 
En definitiva, una formació que
permetrà als professionals de las
biblioteques aplicar noves com-
petències digitals i atendre les
demandes més freqüents. 

Formació per a biblioteques facilitadores
de l'accés a la Xarxa: balanç amb nota

C
IJ

 B
E

LL
V

IT
G

E

Diari 59-primera part.qxd  01/12/2009  15:21  PÆgina 12




