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PROGRAMA LEONARDO (EUROPEAN VET SOLUTION FOR EINCLUSION FACILITATORS, VET4E-I)

Construint el currículum
professional dels dinamitzadors TIC
La Fundació és una de les 7 organitzacions europees que participa en el projecte

Sessió de formació a CENTRE ESPLAI dels tutors que realitzen la fase pilot

ISIDRE BERMÚDEZ

Des de finals de febrer 
360 dinamitzadors i 
educadors TIC de Bul-

gària, França, Itàlia i Espanya es 
troben participant activament en 
els mòduls formatius e-learning 
de la fase pilot del programa. 
Sens dubte, el programa Euro-
pean VET Solution for eInclusion 
facilitators, (VET4e-i) es troba 
en la seva fase més intensa i es-
timulant.

El VET4e-i és una iniciativa que 
cerca l’estructuració del currícu-
lum professional dels dinamitza-
dors TIC arreu de la Unió Euro-
pea i per aconseguir-ho treballa 
en distints fronts. Per una banda 
l’estructuració del currículum 
formatiu del dinamitzador TIC, 
proposant un itinerari estructurat 
que defineixi les competències del 
perfil i les accions formatives que 
han de permetre assolir-les. Per 
una altra banda fa la descripció 
d’aquest perfil professional per 
tal de proposar als legisladors de 
cada un dels països participants 
en el programa, el reconeixement 
d’aquesta activitat dins dels ca-
tàleg de qualificacions profes-
sionals.

Un perfil amb 200 hores
de capacitació
Cada una de les línies de treball 
tenen intensitats i moments di-
ferenciats, ara s’està  en el punt 
àlgid que ha de permetre provar i 
validar l’itinerari curricular disse-
nyat el darrer any i que incorpora  
la descripció de les competències 

clau del dinamitzador i l’associació 
de cadascuna d’elles a una acció 
formativa. S’han descrit 31 mòduls 
formatius dels quals en el progra-
ma se’n desenvoluparan 15. En 
total es treballa amb la hipòtesi de 
que el perfil professional requerirà 
200 hores de capacitació per assolir 
la competència.

Els 12 mòduls que ara mateix s’im-
parteixen, tenen cadascun d’ells 30 
alumnes i són de 20 hores de càr-
rega lectiva, repartides en 4 setma-
nes. Els mòduls ofereixen diverses 
estratègies didàctiques per assolir 
el objectius  proposats i comptem 
amb un tutor o tutora que dirigeix 
el procés formatiu, ajuda els alum-

ALBA FELIP

La Generalitat de Catalunya ha 
tornat a confiar en la Funda-
ció Catalana de l’Espai per a 

la dinamització de la Xarxa Òmnia. 
A principi d’any la Generalitat va 
adjudicar de nou la coordinació de 
l’Oficina de Dinamització Comuni-
tària (ODC) a través d’un concurs 
públic.

La renovació del concurs permetrà 
seguir treballant intensivament en la 
tasca diària de seguiment dels Punts 
Òmnia així com desenvolupar, en 
els propers dos anys, les cinc línies 
d’actuació de la Xarxa Òmnia: for-
mació, ocupabilitat, accessibilitat, 
voluntariat i ús comunitari. 

La Fundació Catalana de l’Esplai 

es va fer càrrec de la posada en 
marxa de l’ODC a principis de 
2009, però des de 1999 ha estat col-
laborant en aquest projecte d’inclu-

La Fundació seguirà dinamitzant la Xarxa 
Òmnia els propers dos anys
Els punts Òmnia prioritzaran els col·lectius més vulnerables

El Centre d’Estudis té una àm-
plia experiència en formació pre-
sencial i virtual, especialment en 
les àrees d’educació, educació en 
el lleure i associacions. Per això, 
amb el propòsit de posar a l’abast 
dels usuaris d’Espanya i Amèrica 
Llatina aquest bagatge, ha traduït 
un seguit de cursos, que ja estan 
disponibles a la seva plataforma 
e-learning.  

Planificació del taller d’alfabe-
tització digital 

Joves i oci nocturn

Bullying: Detecció, eines i recur-
sos per afrontar l’assetjament 

Gestió Integral de petites asso-
ciacions  

Igualtat de gènere: recursos per 
una acció positiva 

Immigració, Interculturalitat i 
Temps Lliure

Com fer un projecte

Presentació de Diapositives

Resolució de conflictes

Programa de gestió de socis ni-
vell avançat 

Els punts Òmnia prioritzen els col·lectius més vulnerables

sió social per fer arribar les TIC 
a totes les persones, especialment 
aquelles que presenten un major 
risc d’exclusió social.

Al llarg dels propers dos anys, 
l’ODC haurà de vetllar pel gir so-
cial que ha d’emprendre el projecte 
després del seu pas de la Conselle-
ria de Governació a la Conselleria 

de Benestar Social i Família. En un 
moment de crisi econòmica severa, 
en un context de màxima austeritat 
en les administracions públiques, 
els punts Òmnia hauran de refor-
çar el seu treball cap a fórmules 
d’atenció a l’usuari més integrals 
i individuals, prioritzant els iti-
neraris formatius i els col·lectius 
més vulnerables. Compartir les 

estratègies de treball entre pro-
fessionals del projecte, visualit-
zar casos d’èxit entre els usuaris, 
crear identitat i projectar la marca 
Òmnia i ampliar una comunitat 
dinàmica de creació i intercanvi 
de coneixement seran alguns rep-
tes que l’ODC ha d’entomar en 
aquest nou període d’actuació. 

Fins ara, l’equip, format per 9 per-
sones, ha implantat un model de 
dinamització i coordinació unificat 
i de proximitat amb les persones 
dinamitzadores i que ha demostrat 
ser eficient i eficaç. S’ha treballat 
per aconseguir la transversalitat 
dels projectes i programes que 
actuen en un mateix territori, mi-
llorar la coneixença mútua i actu-
ar conjuntament amb les persones 
amb major risc. 

http://blog.xarxa-omnia.org/
odc/quant-a

Cursos en
castellà a la 
Plataforma
e-learning 
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nes i n’estimula la participació i 
l’intercanvi. Els tutors han estat 
formats dins d’una de les fases an-
terior del programa i s’organitzen 
com a equip de tutors europeu.

Acabada aquesta fase, a finals de 
març,  el repte serà recollir i incor-
porar al disseny la gran quantitat de 
dades que el cicle pilot aporta.

Totes les accions estan sotmeses a 
un procés d’avaluació i monitorit-
zació constant, per tal de validar 
cada un dels passos y assegurar-
ne els més òptims estàndards de 
qualitat. Un dels aspectes més 
motivadors de la feina, és l’excel-
lent ambient d’equip en el que es 
desenvolupa el treball. Les 7 orga-
nitzacions (que pertanyen a cinc 
països: Alemanya, Bulgària, Fran-
ça, Itàlia i Espanya)  comparteixen 
una gran entesa i nivell de treball, 
que ha estat reconegut per l’ens 
avaluador (l’EACEA, Education, 
audiovisual  & Culture, Executive 
Agency) amb 85 punt sobre 100 
possibles en l’informe d’avaluació 
del primer any de VET4e-i. 

Per conèixer més:
http://efacilitator.eu


