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FUNDACIÓN ESPLAI TREBALLA EN DIVERSOS PROJECTES EUROPEUS  

Es presenta a Brussel.les la maleta 
per millorar l’empleabilitat 
A Viena ha acabat el projecte de formació d’adults en presons

Pedro Aguilera va parlar del futur del projecte KC4AII Un moment de l’exposició d’Isabel del Valle a Viena

REDACCIÓ

Fundación Esplai treballa ac-
tivament en diversos projec-
tes europeus tots relacionats 

amb la millora de l’empleabilitat. 
Són projectes que lidera o hi té un 
paper rellevant. Eines per desen-
volupar als telecentres, a les pre-
sons o per proporcionar habilitats 
per a la vida als joves. Són notícies 
de presentacions i formacions que 
s’han desenvolupat durant els me-
sos durant el mes d’octubre. 

KC4All, la recerca de feina 
amb les TIC
El 28 d’octubre Fundación Esplai 
va presentar, a Brussel·les, la ma-
leta metodològica per a la millora 
de l’empleabilitat als Telecentres. 
La maleta ofereix eines per de-
senvolupar habilitats en compe-
tències digitals i recerca d’ocu-
pació a través de les TIC i està 
disponible en cinc llengües. 

Es tracta del projecte Key Com-
petences for All subvencionat per 
l’Agència Executiva d’Educació, 
Cultura i Media de la Unió Eu-
ropea. Dins el programa Life-
long Learning – Grundvitg per a 
l’educació contínua de persones 
adultes. 

L’acte va mostrar les oportunitats 
que la maleta ofereix als usuaris 
finals i a professionals de tele-

centres, en el repte de millorar 
l’empleabilitat. Pedro Aguilera, 
responsable del projecte, va obrir 
la presentació, on van participar 
totes les entitats del consorci: 
Interface 3 (Bèlgica), Eos (Ro-
mania), Lasa (Regne Unit), Litka 
(Letònia), Dortmund University 
(Alemanya) i Fundació Esplai 
(Espanya).  

Aguilera també va tancar presen-
tant una proposta de formar una 
xarxa de Grundtvig com a con-
tinuïtat del projecte, promovent 
l’escala, adaptació i traducció 
dels materials per a més països. 

Formació d’adults en presons
El palau de Justícia de Viena va 
ser el marc de la cloenda del pro-
jecte Keys, “Educació i treball a 
la presó”, el 13 d’octubre. S’hi 
van presentar les dades compara-
tives dels sis països participants i 
les bones pràctiques amb un ma-
nual “Working and Learning in 
European Prisons” .   El treball ha 
durat dos anys i l’ha realitzat un 
consorci de 8 entitats d’Alema-
nya, Àustria, Dinamarca, Malta, 
Letònia i Espanya, aquesta dar-
rera representada per Fundación 
Esplai. 
Amb José Manuel Pérez i Virgí-

nia Pareja de Fundación Esplai, 
hi va anar Jesús Núñez, Cap del 
Servei de Classificació de la sots-
direcció General de Tractament i 
Gestió Penitenciària i Isabel del 
Valle, Cap de l’Àrea de Forma-
ció para l’Ocupació i la Inserció 
Laboral de l’OATPFE. Núñez va 
donar una visió del panorama 
penitenciari espanyol  i del Valle 
va exposar una bona pràctica que 
es du a terme al CP Ocaña I que 
forma cada any 95 interns.  En 
paraules de Isabel del Valle, “la 
incorporació al mercat laboral és 
un dels factors clau en la inserció 
social.” 

Formació e-Scout
Prenent com a punt de partida el 
“Conecta Joven”, el programa eS-
couts realitza un mentoring sobre 
habilitats per a la vida, centrat a 
l’àmbit laboral. 
El 24 i 25 d’octubre 14 faci-
litadors/es d’Espanya, Regne 
Unit, Itàlia, Polònia, Bulgària i 
Alemanya van rebre formació a 
CENTRE ESPLAI, per liderar el 
procés formatiu que després faran 
als seus països, que inclourà a jo-
ves i voluntaris grans. Fundación 
Esplai i Reflective Learning (soci 
anglès) van ser els encarregats 
d’impartir la formació. 

Inici de curs al “Conecta Joven”

El 3 i 4 de novembre s’ha celebrat a 
Madrid la Trobada de dinamitzadors 
i dinamitzadores del projecte Conec-

ta Joven, amb la participació de 12 repre-
sentants de 10 organitzacions de diferents 
comunitats autònomes. Aquest grup coordi-
narà les accions i acompanyarà els 300 joves 
voluntaris que al llarg d’aquest curs formaran 
part de “Conecta Joven”.

La planificació s’ajusta al calendari esco-
lar: se selecciona als joves al setembre; 
d’octubre a desembre reben la formació 
i a partir de gener són ells i elles qui im-
partiran les  classes d’informàtica bàsica i 
internet a persones adultes del seu entorn. 

ELVIRA ALIAGA

El programa s’aplica als centres Red 
Conecta, promoguts per Fundación 
Esplai, i té  com a principals objectius 

la inserció laboral i la integració social de les 
persones immigrants. Al llarg de l’any 2011, 
gairebé 3.000 persones s’estan beneficiant 
de la iniciativa.

A la majoria dels centres Red Conecta hi 
participen persones immigrants que acu-
deixen a les formacions amb l’objectiu  
d’incorporar a la seva vida quotidiana co-
neixements sobre l’ús i les possibilitats que 
ofereixen els ordinadors. Des dels telecen-
tres se’ls ofereix accés lliure, alfabetització 
digital bàsica i cursos especialitzats.

Maribel Merino, coordinadora de progra-
mes de la Fundació Rondilla, de Valladolid, 
explica que pel seu centre Red Conecta hi 
passen a l’any unes 750 persones de 22 
nacionalitats diferents, amb edats compre-
ses entre els 5 i els 90 anys. “A Rondilla 
–explica Maribel- les noves tecnologies 
s’utilitzen en tot el programa d’inserció. 
Si l’objectiu és aconseguir la integració no 

Formació en TIC per a persones immigrants

Al juny se celebra la Trobada Anual Esta-
tal, comencen les accions d’avaluació del 
curs i els lliuraments de diplomes. 

Els i les protagonistes de “Conecta Joven”  
tenen entre 15 i 19 anys i compten amb 
el suport i el seguiment d’altres persones 
formadores adultes. El programa es de-
senvolupa en col·laboració amb instituts, 
ajuntaments, associacions locals, altres 
institucions educatives i administracions 
públiques  -com l’INJUVE- i també amb 
el finançament d’empreses com Micro-
soft.  Com a novetat, aquest curs els i les 
Joves faran clases sobre “Internet Segura” 
a preadolescents. 

hem d’oblidar el fet que les TIC estan pre-
sents en tots els sectors: educatiu, laboral, 
social.. i no preparar-los seria una nova via 
d’exclusió social”.

El programa compta amb el finançament del 
Ministeri de Treball i Immigració i el suport 
del Fons Europeu per a la Integració. 
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Centre Red Conecta de la Fundació 
Rondilla, a Valladolid
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