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EN ELS PROPERS ANYS I EN EL MARC DELS PROJECTES D'E-INCLUSIÓ

Microsoft i Fundación Esplai
impulsen l’empleabilitat
Més de 25.000 usuaris/es poden beneficiar-se dels itineraris dissenyats

ELVIRA ALIAGA

L'actual conjuntura de crisi fa
més necessari que mai
reforçar les estratègies  diri-

gides a millorar les capacitats i
possibilitats dels sectors més des-
favorits de la població a l'hora de
buscar, mantenir o millorar l'ocu-
pació. Els projectes de Fundación
Esplai i Microsoft sempre ha tre-
ballat en aquesta línia, sobretot
els dirigits a reduir la bretxa digi-
tal. En aquests mesos dissenyem
noves accions que potenciïn l'em-
pleabilitat de les persones partí-
cips als nostres programes.

L'accés i formació en tecnologies
de la informació i la comunicació
com a mitjà per aconseguir un tre-
ball o millorar el que es té, sempre
ha estat un dels objectius que Fun-
dación Esplai ha perseguit als seus
projectes. Es parteix de la premissa
que en la Societat de la Informació i
el Coneixement és imprescindible
adquirir unes habilitats i competèn-
cies bàsiques en l'ús dels ordinadors
si es vol ser actiu/va laboralment. I
l'experiència ho ha demostrat,
doncs un alt percentatge de les per-
sones que participen en les activi-
tats i formacions dels centres Red
Conecta (www.redconecta.net) bus-
quen la seva inserció al mercat
laboral o millorar el treball que ja
tenen, sent l'objectiu de fons sortir
de la situació d'exclusió social en la
qual es troben.

Gràcies al suport que Fundación
Esplai rep de Microsoft a través del
programa “Conecta Now”, en el
darrer quadrimestre de 2009 i per a
l'any 2010 s’ha decidit posar el
tema de l'ocupació com a eix verte-
brador dels projectes de superació
de la bretxa digital. L’objectiu prin-

cipal és millorar l'empleabilitat de
les persones usuàries dels telecen-
tres, centrant l'acció en els grups
més vulnerables: joves que busquen
el seu  primer treball, aturats/des 
de llarga duració, dones, persones 
discapacitades i  immigrants. 

Principals accions i resultats
Les accions d'alfabetització digital
arribaran a unes cinquanta mil per-
sones que són usuàries de telecen-
tres, tant de la Red Conecta com

d'altres xarxes amb les quals s’esta-
bleixen col·laboracions. I com a be-
neficiàries dels itineraris d’emplea-
bilitat es preveu la participació
d'uns 25.000 usuaris. A més, es fa-
ran acords amb 4 xarxes d’adminis-
tracions públiques o altres agents
socials que treballen en aquests te-
mes. I  el darrer grup beneficiari és
el de dinamitzadors/es de telecen-
tres, entorn a 250 rebran directa-
ment formació, materials i recursos
sobre temes d'empleabilitat.

Les accions previstes 
estan dirigides a:

Analitzar les principals necessitats
en temes d’empleabilitat que exis-
teixen a l'entorn dels telecentres. Per
això, es crearan eines que permeten
diagnosticar i avaluar la situació
dels usuaris dels telencentres i 
proposar accions concretes. 

Capacitar les persones dinamitza-
dores per a que es converteixin en
actors impulsors de la millora de
l'empleabilitat. Per això, es realit-
zarà el curs específic “Facilitar la
recerca d’ocupació al telecentre”, a
més de les accions formatives sobre
“Planificar el taller d'alfabetització
digital”.

Crear materials adaptats i posar-
los a disposició de les entitats i xar-

xes que col·laboren al programa. Es
tracta de la metodologia “Taller en 7
passos per facilitar la recerca d'ocu-
pació al telecentre” que es desen-
volupa actualment i, a partir de la
qual, es crearan nous recursos i
píndoles formatives adreçades tant
a la formació de formadors (dina-
mitzadors/es), com als mateixos
usuaris/es dels telecentres. 

Promoure acords de col·labora-
ció amb altres xarxes de telecen-
tres de l’administració pública o
altres agents socials per incremen-
tar l’eficiència de les accions de
millora de l'empleabilitat.

Continuar treballant per a l’acce-
sibilitat als centres Red Conecta,
en especial, als quatre nous que
s'obriran en aquest període. 

Els centres Red Conecta són punts actius de recerca d’ocupació
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Els reptes de l'empleabilitat 
Resultaria senzill contestar la incògnita del significat de la fórmula química
H20. Igual de senzill sembla resoldre’s la qüestió de com podem millorar la
competitivitat, la innovació, específicament a través de la preparació pro-
fessional i personal de les persones… o no? 
L'objectiu és  fàcil de resumir: convertir l’actual repte que tenim per davant
en una oportunitat. Per aconseguir-ho hem d’actuar sobre l’arrel: millorar
l’empleabilitat de les persones per afavorir el seu accés al mercat laboral
més ingent, productiu i  especialitzat del segle XXI. Encara que les elevades
taxes d’atur que registra el nostre país contrastin directament amb aquest
repte, és necessari obrir un nou camí de portes i finestres  obertes, en defi-
nitiva afavorir la capacitat d’innovació. En aquest punt arribaríem a la res-
posta: la Tecnologia. Facilitar l’accés de les persones a una formació tec-
nològica avançada, de qualitat i gratuïta, pot ser aquella entrada que mol-
tes persones estan cercant. 
Microsoft, compromesa en aportar tots els beneficis de la tecnologia al ma-
jor nombre de persones, seguirà promovent per tota Espanya la disposició
de formació d’alta qualitat  en tecnologia. La nostra col·laboració i el treball
actiu amb Fundación Esplai, ONG i entitats locals de tota Espanya, ja ha
fet possible que més de 244.000 persones hagin  incorporat la tecnologia
a les seves vides millorant les seves capacitats personals i  professionals.

Per què és pertinent treballar per l’empleabilitat?
La millora de les capacitats per a una major empleabilitat pren més re-
llevància en un context de crisi econòmica com l’actual amb una greu afec-
tació sobre l'ocupació. En especial la dels col·lectius més vulnerables i amb
menys oportunitats al mercat laboral. 
A Espanya la probabilitat d’accedir a determinats nivells de capacitació és
molt  inferior als col·lectius amb poca formació. Facilitar aquest accés, a
més d'una qüestió de necessitat per adaptar-se als canvis econòmics i so-
cials, és una qüestió d'equitat.
L’alfabetització digital és un instrument valuós i contrastat per adequar les
capacitats a les necessitats i exigències del mercat laboral i una oportunitat
per millorar la inclusió i  les possibilitats d'accés a l'ocupació. 
Els elements clau del procés són: la facilitat d'accés i participació activa als
telecentres, la personalització, una metodologia adaptable, el suport mutu
i un espai proper i de confiança en ONG i entitats de caràcter local. 
Fundación Esplai i Microsoft sumen esforços i estratègies d’accés a les TIC,
a través dels recursos del programa Conecta Now cap a aquest objectiu de
treball futur.
Més enllà del notable impacte que tindrà aquesta iniciativa, també suposa
una proposta positiva i esperançadora envers les persones destinatàries i
una bona pràctica de col·laboració entre sectors. 

Olvido Nicolás 
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Àrea d’inclusió.
Fundación Esplai

Un esforç conjunt en el marc de la responsabilitat social

Es crearan materials específics
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