DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Alfabetització digital per a famílies és un projecte formatiu que es portarà a terme a la ciutat de
l'Hospitalet de Llobregat al llarg d’aquest any 2022.
És un projecte adreçat a la comunitat educativa i que té per objectiu facilitar que les famílies puguin
accedir i conèixer les eines digitals bàsiques per saber utilitzar el correu electrònic, per poder realitzar
videotrucades i per dominar les competències digitals bàsiques per donar suport als seus fills i filles
amb la seva rutina escolar diària, entre d’altres. El projecte dedica una sessió exclusiva per adquirir
les habilitats i coneixements necessaris per realitzar gestions i tràmits online, com per exemple
sol·licitar el passaport COVID 19 entre altres així com tractar aspectes vinculats a l’educació i el
benestar digital.
El projecte que presentem neix per donar resposta a les necessitats de les famílies per poder
acompanyar als seus fills i filles en el seu dia a dia i en relació a l’àmbit digital.
Està centrat en les competències digitals i té com a objectius principals:
-

Reduir la bretxa digital generacional en el sí de les famílies.
Afavorir al benestar digital familiar.
Facilitar eines que empoderin l'entorn familiar.

Aquest programa formatiu ofereix dues línies de treball destacades:
1. Formació per mòduls en punts d’aprenentatge on les famílies podran gaudir d’un espai
agradable i personalitzat. Els continguts dels 10 mòduls son els següents:
-

La durada de cada mòdul és de una hora i trenta minuts ( 1h:30 min). Els mòduls són
independents entre sí.

-

M1. Gestió GMAIL.
●

-

M2. Google Drive
●

-

La gestió correcta de Gmail, permet emmagatzemar els correus electrònics (emails)
de forma segura al núvol

Google Drive és un conjunt d'eines posades a disposició per Google per facilitar la
vida diària de les persones que necessiten produïr, emmagatzemar i accedir a
continguts a Internet.

M3. Crear reunions MEET i altres plataformes
●

Amb la crisi de la COVID-19 la societat està interioritzant noves estratègies perquè la
comunicació, el treball i l'educació en línia sigui igual d'eficaç que la presencial.

-

M4. Plataformes escoles I.

-

M5. Plataformes escoles II

-

M6. Plataformes escoles II
●

Els mòduls 4, 5 i 6 fan referència a les plataformes que utilitzen els centres educatius
per optimitzar la gestió de feines i per millorar la comunicació i la col·laboració entre
les i els mestres, les i els alumnes i les famílies.

-

M7. Gestió doc. personal i privacitat
●

-

En la societat actual la majoria de gestions es fan on line, d’aquí el plantejament
necessari de les següents qüestions: Es protegeix suficientment la informació
personal? Qué s’ha de tenir en compte quan s'utilitza una xarxa Wi-Fi oberta?

M8. Gestions online
●

-

La volta a la nova “normalitat és un fet”. La societat segueix en constant adaptació al
canvi, en l’actualitat la majoria dels tràmits i/o gestions que abans es feien via
presencial ara només es poden fer online.

M9. Xarxes socials
●

-

Infants, adolescents i adults fan ús diari d’ Internet i de les xarxes socials, sense
mesurar els riscos i les oportunitats que aquest món virtual presenta.

M10. Benestar digital familiar
●

En aquesta època, en la qual la majoria dels membres de la comunitat destinen un
temps diari a la connexió digital esdevé fonamental assegurar que la tecnologia
millora les nostres vides en lloc que sigui una distracció.

2. Formació a mida per escoles, l’objectiu principal d’aquesta formació més específica és el
d’adaptar el contingut a les necessitats específiques que puguin tenir les famílies d’una
comunitat educativa.

CALENDARI
El programa es divideix en tres trimestres:
●
●
●

1r. trimestre des del 14/02/2022 al 28/04/2022
2n. trimestre des del 2/05/2022 al 7/07/2022
3è. trimestre des del 3/10/2022 al 15/12/2022

*Al llarg dels diferents trimestres oferirem espais de formació i punts d’aprenentatge adreçats a les
diferents comunitats educatives i centres escolars.

ORGANITZACIÓ DELS PUNTS D’APRENENTATGE DEL SEGON TRIMESTRE

Punt

Dia de la
setmana

Horari

Data
inici

Data
final

Escoles

1.CC.Collbla
nc-Torrassa

Dilluns

17:30-19:00

02/05/22

04/07/22

Es. Ramón y Cajal | S. Jaume de la FEP | Es. Montessori | Cultura

2. Biblioteca
Can Sumarro

Dilluns

17:30-19:00

02/05/22

04/07/22

INS. Mercè Rodoreda | Escola Patufet | Col·legi Tecla Sala | Escola
Santa Marta

1. Rediguria
D. IX-X

Dimarts

17:30-19:00

03/05/22

05/07/22

Escola Puig i Gairalt | S. Josep Obrer | Escola Norai

4.Biblioteca
La Florida

Dimarts

17:30-19:00

03/05/22

05/07/22

Escola Pau Vila | Col·legi La Florida | C.San Jaime | C. San Gervasi

5. CC.
Santa
Eulàlia

Dimecres

17:30-19:00

04/05/22

06/07/22

Es. Provençana |
Angels

6. B. Tecla
Sala

Dimecres

17:30-19:00

04/05/22

06/07/22

Es. Josep Janés | INS. llobregat | Escola San Josep-El Pí

7. CC
Bellvitge

Dijous

17:30-19:00

05/05/22

07/07/22

INS. Europa | Es. Bernat Metge | Jaume Balmes | Es. La Marina |
INS. Bellvitge

8. Gornal
Activa

Dijous

17:30-19:00

05/05/22

07/07/22

INS. Escola Gornal

CE Dolmen | Escola Azorín | Es.Casal dels

* Els mòduls 4, 5 i 6 fan referència a les plataformes que utilitzen els centres educatius per optimitzar
la gestió de feines i per millorar la comunicació i la col·laboració entre les i els mestres, les i els
alumnes i les els familiars. Per aquest motiu ens caldria saber quina plataforma educativa utilitzeu, i
així poder adaptar el contingut del temari a les necessitats reals de les famílies.
Ens agradaria saber si existeix alguna manera de poder accedir a cadascuna de les plataformes per
estudiar-les i preparar així cada mòdul.

