
ANNEX - 2 

Projecte ADI – Alfabetització Digital Intergeneraci onal 
 
 
La societat del Coneixement genera noves formes d’exclusió per a totes aquelles 
persones que per motius econòmics, educatius o socials no poden accedir a 
determinats recursos, situant-les al marge de les possibilitats laborals, 
comunicatives, formatives, d'oci i de gestió, que les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) permeten. 
 
En aquest marc "d'esquerda digital" en la que ens trobem en l'actualitat, són 
necessàries iniciatives que impliquin els joves i els facin responsables, fomentant 
ciutadans actius per a participar i millorar el seu entorn més proper. Així doncs, el 
projecte “ADI” de l’aula oberta emmarcat en el projecte de ciutat “Connecta Jove” 
ofereix als alumnes de quart la oportunitat de formar-se i d'implicar-se en la 
formació de persones adultes en noves tecnologies. Aquestes actuacions, basades 
en la metodologia educativa de l'Aprenentatge Servei, faciliten i aporten aspectes 
claus en la seva experiència vital i en el seu recorregut formatiu, facilitant i millorant 
la seva capacitat per introduir-se en el mercat laboral posteriorment. 
 
El projecte ADI - Connecta Jove  és un programa d'Aprenentatge i Servei (ApS) 
compartit per una xarxa d'ONG, Generalitat, Instituts i Ajuntaments que impulsa la 
participació dels joves a la seva comunitat a través d'accions formatives orientades a 
les competències digitals per a la utilització profitosa de les TIC (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació). 
 
ADI – Connecta Jove  és doncs un programa intergeneracional, educatiu i social en 
el que alumnes de quart de l’aula oberta acaben impartint, tallers d'informàtica i 
competències digitals a persones adultes del seu entorn les quals no han tingut la 
possibilitat d'aprendre a utilitzar un ordinador. Aquests nois i noies també es 
desenvolupen com a orientadors en la utilització segura d'Internet per adolescents i 
altres joves. 
 
L’aula oberta de l’institut Estany de la Ricarda està acollida a la modalitat B dels 
Programes de Diversificació Curricular, modalitat a través de la qual l’alumnat pot 
desenvolupar una part del currículum tecnicopràctic fora del centre, en empreses, 
institucions o entitats, amb l’adequat caràcter formatiu i seguiment tutoritzat. El 
projecte ADI -. Connecta Jove  s’emmarca en aquesta concreció del currículum. 
 
A quart d’ESO hi ha una part del currículum optatiu. Una de les assignatures 
optatives que oferta el centre a quart és la “Optativa Informàtica” tal com preveu la 
normativa educativa vigent. 
 
Els alumnes de quart de l’aula oberta cursen aquesta assignatura optativa a través 
del Projecte ADI – Connecta Jove , convalidant la qualificació d’aquesta amb la 
participació positiva en el projecte. 
 
El Projecte ADI – Connecta Jove  consta de dues fases. Una primera fase formativa, 
en què l’alumne rep formació específica per poder fer posteriorment de formador de 
persones grans en TIC. Una vegada feta la formació l’alumne entra en la segona 
fase, en què fa de formador de persones grans en aules informàtiques d’entitats, 
institucions, organitzacions o centres educatius. Ambdues fases queden incloses 



dintre del seu horari lectiu en equivalència horària al que suposaria el pes en hores 
aproximat de l’optativa informàtica de quart. A banda de la participació en el projecte 
com a alumne Aula Oberta, ell o ella pot decidir, si s’escau, ampliar l’horari de 
participació en el Projecte Connecta Jove afegint part del seu temps lliure. 
 
En el cas de la ciutat del Prat de Llobregat en el Projecte Connecta Jove hi són 
presents: l’Ajuntament de la ciutat, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 
la Fundació Catalana de l’Esplai, Instituts de Secundària del Prat i entitats, 
organitzacions i ONG. 
 

 

FASE FORMATIVA 
 
Objectius de la Formació 

- Reforçar els coneixements TIC de l’alumnat 
- Prendre consciència de “l’esquerda digital” 
- Valorar els elements de solidaritat, responsabilitat i servei a les persones 
- Valorar l’esforç i la satisfacció en l’assoliment d’objectius 
- Conèixer i aplicar dinàmiques de grup i de transmissió de coneixements 
- Analitzar i crear estratègies de prevenció de riscos en la interacció a internet 

a través de l’ordinador, telèfon intel·ligent o d’altres dispositius 
- Promocionar un ús responsable d’internet i les aplicacions web 2.0 
- Formar l’alumnat en la participació en la transformació del seu entorn 
- Fomentar l’ús creatiu, constructiu i crític de les TIC 

 
 
Continguts i temps 
 

- 18 hores  per a la fase general de formació , en sessions de 2 hores, a ritme 
d’un dia o dos per setmana, a càrrec d’un formador – dinamitzador de la 
Fundació Catalana de l’Esplai 

o Projecte Connecta Jove 
o Esquerda Digital 
o Habilitats Socials 
o Característic del món adult 
o Com dissenyar i planificar sessions formatives en TIC 
o Estratègies de Comunicació 
o Simulació del rol de formador TIC de gent gran 
o Distribució en equips de treball de formadors TIC de gent gran 

 
 

- 2 hores  per a la fase formativa en telèfons intel·ligents a càrrec d’un 
formador – dinamitzador de la Fundació Catalana de l’Esplai 

o Generalització de l’ús d’aquests dispositius 
o Història, tipus i accessibilitat 
o Diferències mòbil i smartphone 
o Ús del telèfon entre els joves 

 
- 12 hores  per a la fase formativa sobre seguretat a internet , en sessions 

de 2 hores de durada, a càrrec d’un formador – dinamitzador de la Fundació 
Catalana de l’Esplai 

o Mòdul internet segura per a joves 



o Hàbits responsables a internet 
o Perills vinculats a la xarxa 
o Cura de la identitat digital a la xarxa 
o Aspectes legals i normatius 
o Promoció de l’ús responsable de la xarxa 

 
- Equivalent a 30 hores  de mòdul del programa de formació BECA.MOS 

per a l’obtenció de la certificació MOS (Microsoft Office Specialist), a través 
d’un acord de formació entre la Fundació Catalana de l’Esplai i l’empresa 
Microsoft. Aquesta acreditació, si s’obté, passa a formar part del currículum 
vitae del jove. És un element més de motivació dintre del projecte. Sessions 
formatives, presencials o online. A escollir un d’aquests mòduls: 

o Word,  
o Excel o  
o Power Point 

 
 

FASE EXECUTIVA 
 
L’alumne del projecte ADI – Connecta Jove  fa de formador TIC de persones grans 
sempre en equip amb un altre company del projecte i tutoritzat pel dinamitzador de la 
Fundació Catalana de l’Esplai. El ritme horari aproximat és de una hora i mitja de 
sessions setmanals, dintre del seu marc horari lectiu. 
 
 

CALENDARI GENERAL 
 
Octubre, novembre i desembre  

– fase formativa 
– tutories i seguiment 
– coordinació entre l’institut i els dinamitzadors 

 
A partir de gener  

– fase executiva, formadors TIC de gent gran 
– tutories i seguiment 
– coordinació entre l’institut i els dinamitzadors 

 
Cap a finals de curs 

- Lliurament de diplomes a joves i grans 
- Avaluació 
- Assimilació de l’avaluació de cada alumne en el projecte ADI a la qualificació 

de l’assignatura optativa informàtica de quart 
- Valoració del projecte ADI 

 

 

REFERÈNCIES A CONNECTA JOVE 
 
Web de la Fundació Catalana de l’Esplai 
http://www.esplai.cat/ca/infants-i-joves/projectes-infants-i-joves/conecta-joven 



 
 
Web del Projecte Conecta@joven a nivell de l’estat 
http://www.conectajoven.org/index.htm  
 
Referència al programa ADI inclosa al bloc de l’Aula Oberta 
http://aoestany.wordpress.com/category/informatica/ 
 
 


