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La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Formació inclusiva

#ChicasInTech

Marius Chis, 19 anys,
Esplai Macedònia (Castelldefels)

Claudia Barbero i Sayen Roser Giles, 15 anys,
estudiants de l'IES Ribera Baixa (el Prat de Llobregat)

PilarEslava#ElPratEnComú @
pilar_eslava. (22

de febr.) #ConnectaJove
un programa imprescindible a la nostra ciutat.
Connectant joves amb
persones grans i el món
de les xarxes. Tothom
aprenen de tothom #aps
@fundesplai @apscatalunya #elprateduca
@Lafede_cat (1 de

febr.) Moltes gràcies @fundesplai
per convidar-nos a
parlar, amb la comissió
pedagògica que està
treballant en la vostra
nova campanya, sobre
migració, refugi i interculturalitat i els reptes
educatius que tenim per
davant!
@MartaCiercoles (24 jul. 2018)

Ara que tinc uns
minuts, vull agrair el
compromís, dedicació
i vàlua dels centenars
de joves que cada estiu
breguen amb els nostres fill@s a colònies i
campaments de manera
totalment voluntària.
Espero que el carinyo
dels nen@s sigui prou
recompensa @esplaimowgli @fundesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai

Telèfon: : 93 474 74 74

“He descobert persones
“Amb la tecnologia
noves. Ara em relaciono més”
ho pots fer tot!”

F

er un ús responsable de
les xarxes socials, aprendre a moure’s amb transport públic, entrenar-se per
entrevistes laborals... aquestes
són algunes de les habilitats
en què es van formar els i les
16 joves d’entre 16 i 25 anys
amb diversitat funcional que
van participar al curs "Lleure,
treball i vida", que es va fer en
el marc dels projectes Joves
x Emprendre de Fundesplai
amb el suport de la Cambra de
Comerç de Barcelona.

“El primer dia de classe vam fer una
entrevista amb el Toni (un dels professors) que ens va ensenyar com anar
a treballar, com presentar-nos a una
feina... Amb el curs he descobert persones noves i que no soc tan tímid com
pensava.” Aquest és el resum del Marius Chis, un dels joves participants.

En aquesta
formació han
participat 16 joves
d'entre 16 i 25 anys
La formació es va desenvolupar a
Centre Esplai, la seu de Fundesplai
al Prat de Llobregat, entre desembre de 2018 i gener de 2019. Molts
d’aquests joves formen part d’algunes entitats de la Federació Catalana de l’Esplai, amb ganes de seguir
els circuits formatius.
El tancament d’aquest curs es va
dur a terme a Centre Esplai el dimecres 13 de febrer. Es va fer una
valoració final amb els joves sobre
continguts i propostes a fer de cara
a un futur immediat, així com l'entrega dels certificats de participació.

“

La tecnologia t’obre
un món de possibilitats. Pots des de
programar robots fins a
inventar coses noves.”
La Claudia i la Sayen són
dues estudiants de l’IES
Ribera Baixa, del Prat de
Llobregat, i són dos dels
testimonis del programa
#Chicasintech de la Fundación Eslpai que, des del
2018, promou les vocacions tecnològiques entre
noies.
#Chicasintech inclou accions
de sensibilització a escoles i
instituts així com tallers de
programació, impressió 3D,
etc. per animar les noies i
adolescents a interessar-se
per la ciència. Per exemple,
recentment Fundación Esplai

El programa
#Chicasintech
promou
vocacions
tecnològiques
entre noies
i joves
va ser present al saló Yomo
del Mobile World Congress
2019 amb aquesta campanya,
en què van participar 300 noies. És el cas de la Claudia i la
Sayen, que volen dedicar-se
a l'enginyeria i les matemàtiques respectivament, perquè
tal com comenten: “Sembla
que estigui tot establert perquè unes coses les facin els
nois i altres les noies i no ha
de ser així.”
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