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Aquest projecte ha estat elaborat al  Laboratori d’Idees 
del Centre Obert Rialles pels educadors: 

 
 

Maria Olalla Holgado Gilete 
Ramon Carayol Gallego 

Raúl García Milán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la posada en marxa d’aquest projecte, hem comptat amb el suport 
permanent de l’equip SED Catalunya, tant pel que fa a la formació de membres 
del nostre equip educatiu, com pel seguiment i assessorament en la 
implementació del projecte. Vagi per endavant el nostre agraïment. 
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El context on es desenvolupa el projecte és Santa Coloma de Gramenet, 

municipi de la comarca del Barcelonès caracteritzat, d’entrada, per tenir una 

gran densitat de població en una extensió geogràficament petita i amb un tant 

per cent molt significatiu de població immigrada.  

En aquest context, el Centre Obert Rialles va iniciar la seva acció social i 

educativa l’any 2000, per donar resposta a les necessitats dels infants i joves 

que patien situacions de vulnerabilitat social. 

El Centre Obert Rialles, un servei diürn preventiu que fora de l’horari escolar 

dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la 

personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i 

compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant 

el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la 

comunitat.  

Rialles té per objecte proporcionar atenció a infants en situació de risc afavorint 

el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició 

d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i 

compensant dèficits socioeducatius. Aquest projecte marista de prevenció i 

detecció de situacions de risc, compta amb un equip de 18 professionals 

(educadors socials, psicòlegs, treballadors familiars, monitors, etc.), però té en 

el seu equip de voluntariat un element distintiu, significatiu i d’alt valor social. 

Són al voltant de 50 persones les que de manera regular acompanyen i donen 

suport a la tasca dels professionals del centre. Aquest voluntaris tenen diferents 

procedències i formes de vincular-se al servei, però una part important  són 

persones d’edat avançada que coordinen el servei de sopar del centre. 

En la seva quotidianitat Rialles se sent interpel·lat per la missió marista, que 

convida a una visió integral de la persona, empoderant-la per tal que pugui 

ajudar a construir una societat més justa i solidària. La presència senzilla, 

l’acompanyament, el respecte i la solidaritat així com  la promoció i la defensa 

dels drets de la infància estan a l’ADN d’aquest projecte i la seva proposta 

social i educativa. 
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I dins aquest context, quina justificació té per nosaltres aquest projecte?  

Des de la tasca diària al Centre Obert Rialles detectem que bona part dels 

voluntaris que donen el seu temps de manera altruista al nostre servei, i que es 

troben en la franja d’edat entre 55 i 75 anys aproximadament, tenen dificultats 

en el accés i ús de les tecnologies digitals. Aquest fet provoca que no puguin 

aprofitar els beneficis dels avenços en aquest àmbit, és a dir, tenen un nivell 

baix de competències digitals. Constatem l'existència d'una important bretxa 

digital al nostre entorn més proper, que es veu accentuada si prestem atenció 

també a la bretxa intergeneracional. 

Són moltes les persones grans que coneixem que durant el confinament han 

començat a donar passes per digitalitzar-se tractant de mantenir-se connectats 

i poder seguir comunicant-se amb el seu entorn proper i amb altres realitats, 

encara que funcionalment troben dificultats per poder fer-ho de manera efectiva 

i exitosa.  

Per altre banda, també detectem que aquest mateix col·lectiu és altament 

vulnerable davant l’ aparició de falses notícies (fake news), i poden ser objectiu 

de fraus per part de ciberdelinqüents.  

En front aquest escenari, des de la secció juvenil de CO Rialles volem donar 

una passa endavant per poder retornar tot el que els voluntaris/es del Centre (i 

altres persones grans dels nostre entorn més proper) fan de manera 

desinteressada per nosaltres, oferint un servei que recolzi la superació de 

l'anomenada bretxa digital, facilitant l’accés a la informació, millorant la 

connectivitat amb l'entorn proper i en definitiva evitant l'aïllament social de la 

gent gran. 

Resumint, assumim que el baix nivell de competències tecnològiques entre una 

part important del col·lectiu de gent gran afavoreix processos d'exclusió social 

derivats de la manca o dificultats d'accés a les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 
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Davant aquesta realitat, quin objectiu general ens plantegem? 

INRED és una proposta d'abordatge de la bretxa digital i social en el col·lectiu 

de persones grans, a través de l'acompanyament intergeneracional fet per 

joves de contextos vulnerables i basat en metodologia d'aprenentatge servei. 

El projecte INRED pretén dotar d’eines als col·lectius de joves més vulnerables, 

per tal que a través del desenvolupament de les seves competències personals 

i tècniques, esdevinguin agents transformadors del seu entorn més proper.  

El projecte sorgeix com a una línia innovadora d’incorporació dels principis de 

l’aprenentatge servei, i , en vistes a poder replicar la iniciativa en altres 

projectes i plataformes. 

 

Però, quins serien els objectius específics del projecte? O dit d’altre 

manera,  com s’operativitzen aquests objectius en el context del nostre servei?  

• Formant i capacitant als joves per dur a terme formació en 

competències digitals. 

• Dotant d'habilitats tecnològiques (informació i comunicació) al 

col·lectiu de persones grans vinculades al servei. 

• Oferint als joves i posteriorment a la gent gran eines d'afrontament de 

la bretxa digital. 

• Millorant la "connectivitat social" de la gent gran per evitar els 

processos d'aïllament i exclusió social. 

• Fomentant l'alteritat i el compromís cívic en els nostres joves. 

• Incentivant processos de caire comunitari a l'entorn del nostre servei. 

 

La metodologia emprada en el desplegament del projecte és l’ 

Aprenentatge Servei, una "proposta educativa que combina processos 

d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el 

qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn 
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amb l’objectiu de millorar-lo" (Associació Centre Promotor d'Aprenentatge 

Servei1). 

La iniciativa inclou:  

• De la mà de la ONG SED Catalunya, una etapa formativa amb els 

educadors referents per conèixer, entre d’altres, la metodologia 

d’Aprenentatge Servei. L’objectiu últim d’aquesta etapa ha estat, segons 

la pròpia definició del document Dret a la ciutat. Aprenentatge per 

Servei i Justícia Global2 “pensar, dissenyar i executar propostes 

educatives (en aquest cas, sota una metodologia concreta, l’APS) tenint 

en consideració la incorporació d’una mirada transformadora de la 

realitat que promogui el Dret a la ciutat i generi participació i inclusió”.  

 

• La preparació i execució d’una proposta d’Aprenentatge Servei per part 

dels col·lectius de joves del Centre Obert Rialles, amb el suport dels 

seus educadors. 

 

• L’avaluació, visibilització i difusió del projecte al territori i a d’altres 

escenaris on es pugui considerar interessant replicar el treball dut a 

terme. 

 

Per tant, i a mode de resum, quines accions pensem que poden donar resposta 

a la necessitat detectada? 

- La formació de joves del Centre Obert Rialles en l´àmbit de les TIC per 

tal de poder oferir després tallers de competències digitals per a gent 

gran vinculada al nostre servei (voluntaris). 

- La promoció de la inclusió digital a partir de la millora de les 

competències digitals i tecnològiques de persones grans vinculades al 

nostre servei. 

 
1 https://aprenentatgeservei.cat/ 
2 SEDprojectV6.pdf (sedcatalunya.cat) 

https://aprenentatgeservei.cat/
https://sedcatalunya.cat/wp-content/uploads/2021/04/SEDprojectV6.pdf
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- La escalabilitat del projecte per poder arribar a un número més gran de 

possibles beneficiaris. 

I a partir d’això, quines competències que volem desenvolupar 

 

 

 

 

 

Per desenvolupar aquestes competències, hi ha uns continguts essencials que 

hem previst poder abordar, perquè tenen incidència directa sobre la necessitat 

detectada i amb allò on els principals destinataris manifesten tenir més 

necessitats: 

Comunicació i col·laboració 

✓ Com posar-se en contacte amb algú: un dels principals 

aprenentatges obtinguts de l’escenari de pandèmia que ens 

ha tocat viure, ha estat que la manca de competències 

digitals pot suposar un important aïllament social en casos 

de confinament. Una demanada molt alta entre els nostres 

beneficiaris és com manegar-se amb plataformes des de 

les que poder fer vídeo trucades. 

 

✓ On trobar grups i activitats d’interès: relacionat amb el punt 

anterior, les carències en l’àmbit de les competències 

digitals provoquen dificultats per accedir a propostes 

d’interès, cursos, tallers, activitats virtuals, etcètera, que 

poden ajudar a trencar amb l’aïllament social. 

 

 

Comunicació 
i 

col·laboració

Instruments 
i aplicacions

Tractament 
de la 

informació

Drets de 
ciutadania
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Instruments i aplicacions 

✓ Coneixement i ús dels diferents tipus d’aplicacions: ja sigui 

per jugar, comunicar-se, llegir, consultar el temps, informar-

se, etc., a més coneixement de les possibilitats que 

existeixen, més capacitat per fer coses i menys de quedar-

se aïllat. 

✓ Millora en el maneig de dispositius telefònics/tablets: 

aprendre les principals funcionals d’aquests dispositius és 

essencial, doncs és a través d’ells que es podran fer la 

gran majoria d’accions posteriors. 

Tractament de la informació 

✓ Recerca d’informació d’interès: aprendre a manegar-se 

amb tota la informació accessible a Internet pot suposar 

una important dificultat per gent poc acostumada a fer-ho. 

Saber on buscar, com fer-ho i facilitar alguns dels principals 

recursos pot ser imprescindible per posteriors accessos 

autònoms al món de la informació digital. 

 

✓ Tractament de la informació: aprendre a discriminar 

informació contrastada dels rumors (habituals) a la xarxa és 

un element també molt important per nosaltres. La gent 

gran és sovint blanc de ciberdelictes derivats precisament 

de la seva manca de competències digitals. Formar en 

protecció a les xarxes socials serà un element fonamental 

dins aquesta competència. 

Drets de ciutadania 

✓ Identitat digital i gestions essencials amb l’administració 

pública: l’administració pública camina inexorablement cap 

a la digitalització de tots els seus serveis. Poder comunicar-

nos amb ella és essencial per un conjunt essencial de 

tràmits. Volem mirar d’aproximar aquesta realitat als 

nostres beneficiaris. 
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✓ Gestions amb entitats bancàries: altre realitat que també 

avança molt ràpid cap a la pràcticament total digitalització 

dels seus serveis. Valorem cabdal apropar aquesta nova 

realitat als beneficiaris, entenent que també pot oferir certs 

elements de protecció vers la pràctica habitual de fer 

moviments dineraris al carrer. 

✓ Àmbit sanitari: treball específic d’accés a l’aplicatiu LA 

MEVA SALUT, des d’on la Generalitat de Catalunya i el 

Departament de Salut faciliten tots els tràmits vinculats a la 

salut de les persones (cites, historials mèdics, seguiment 

de vacunacions, resultat analítiques, etcètera). 

 

Pensem ara en el nostre cronograma d’accions: 

 

Fase Estudi de necessitats dins/fora del nostre servei  (febrer a   
març de 2021). 

 
Tenint en compte metodologies de treball professionalitzades 

(com per exemple un DAFO), però apropant-les a les 

capacitats dels joves, s’ha fet un estudi de les possibles 

necessitats en el nostre entorn més proper. És evident que en 

un procés participatiu d’aquestes característiques, els temes 

que més preocupen al jovent acaben emergint com a 

necessitat comunitària a la que donar resposta. 

 

Fase          Formació dels joves (abril de 2021). 

Una part imprescindible del procés té a veure en la formació 

de competències transversals i competències tècniques dels 

joves. Per una banda, la preparació dels continguts que 

s’han d’impartir al col·lectiu de persones grans. Per altre 

banda, totes aquelles competències personals que han de 



INRED, una proposta d’abordatge de la bretxa digital i social 
 

11 
 

desenvolupar per poder acompanyar els processos formatius 

(puntualitat, compromís, empatia, paciència, tolerància a la 

frustració, etcètera). 

 

Fase Tallers per gent gran impartits per joves de la secció juvenil 

del centre obert (maig a juny de 2021).  

En aquesta primera experiència, s’impartiran 4 tallers en 

total, cada un d'ells amb 3 sessions de 2 hores de durada. 

De l’experiència extreta i els aprenentatges obtinguts, es 

derivaran les següents passes del projecte.   

 

Vegem ara un exemple de fitxa de d’activitat durant un dels tallers: 

  

Títol WHATSAPP 

Durada 1 hora 

Objectius 1. Assolir els coneixement bàsics per fer servir 

l’aplicació. 

 

2. Millorar la qualitat de les relacions de la persona. 

 

3. Evitar l’aïllament social. 

Continguts - Ajustos previs 

- Canvi de tamany de la lletra 

- Configurar perfil personal 

- Rebre trucada o videotrucada 

- Fer trucada o videotrucada 

- Enviar àudio 

- Enviar foto i vídeo 
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- Enviar gifts, emojis i stickers 

- Crear grups i afegir contactes 

- Seguretat i privacitat 

- Esborrar missatges enviats 

- Reenviar missatges 

- Fixar xats 

- Silenciar grups 

- Bloquejar contactes 

- Còpia de seguretat 

- Recerca al xat 

- Estats de WhatsApp 

Avaluació Test d’adquisició de coneixement dels beneficiaris 

 

 

 

 

Fase                     Avaluació dels resultats (juliol 2021). 

Com es pot veure a l’apartat específic d’avaluació,   

s’alternen metodologies qualitatives i quantitatives de 

mesura. 

Quins recursos humans i materials hem necessitat per dur a terme 

l’activitat? Tal i com s’ha dissenyat l’activitat, hem necessitat una inversió 

pràcticament zero per a la implementació del projecte. Els educadors referents 

de la secció juvenil del centre obert han integrat la proposta a la seva 

programació i han estat els encarregats de la gestió del projecte. Comptem 

també amb professionals del nostre servei especialitzats en el treball amb 

pantalles, i han recolzat l’acció formativa sobre els joves participants. Per que 

fa a material, tots els participants disposen de telèfon mòbil i per tant no ha 

calgut subministrar un material extra. Tot i això, tenim a disposició tablets del 

nostre centre per fer servir durant el projecte. Així que, més enllà d’algun 
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material fungible o algun berenar, no ha estat necessària cap inversió 

extraordinària.  

 

I per últim, pensem com durem a terme l’avaluació dels resultats obtinguts. 

L'avaluació del projecte es centrarà en l'observació per part dels professionals, i 

l'auto observació per part dels joves (seguirem la seqüència abans-durant-

després). També es demanarà a les persones receptores dels tallers (gent 

gran) una avaluació qualitativa del projecte. Abans de finalitzar cada activitat 

duta a terme durant els tallers es fa un test pràctic d’aprenentatges, per poder 

observar in situ la consolidació dels coneixements. Per finalitzar, ressaltar que 

establim un canal de consulta obert pels participants, on podran rebre suport i 

assessorament al llarg del curs, per part dels nostres joves, en relació a la 

temàtica presentada en aquest projecte. 

 

Quin és l’impacte generat pel projecte? 

A nivell quantitatiu, aquesta primera edició del projecte 

genera: 

1 educadora formada en metodologia APS, educació per a la 

justícia global i projecte PANGEA. 

20 joves que reben formació en competències digitals i en 

habilitats com a formadors 

4 grups de beneficiaris, amb 20 beneficiaris directes totals 

Una estimació de 40 beneficiaris indirectes  

3 tallers per beneficiari 

6 hores de formació per beneficiari 
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A nivell qualitatiu, a falta de tancament definitiva del projecte i 

recopilació de dades, observem: 

Augment significatiu de l’empoderament entre els joves 

formadors 

Millora de les competències digitals dels beneficiaris 

Millora de la seguretat personal dels beneficiaris 

Millora de l’estat anímic dels beneficiaris 

Augment de la capacitat de socialitzar dels participants 

beneficiaris 

Trencament d’alguns processos inicials d’aïllament social 

 

 

Hem generat alguns aprenentatges que volem compartir amb vosaltres: 

 

1. INRED és un projecte que pot tenir un gran impacte social amb un nivell 

d’inversió gairebé zero i una replicabilitat i escalabilitat molt accessible. 

2. INRED pot generar canvis molt significatius en la vida de les persones, a 

títol individual, amb un nivell d’intervenció tècnica relativament petita. 

3. Hi ha una millora molt evident en les competències digitals dels joves que 

participen del projecte. 

4. També millora de manera significativa la confiança dels joves en les 

seves capacitats personals. 

5. La bretxa intergeneracional és superada en una fase molt inicial de la 

intervenció al generar un espai de mutu interès entre els dos col·lectius 

intervinguts (joves i gent gran). 

6. Pensem que INRED pot generar interessants sinergies de col·laboració 

amb empreses tecnològiques que vulguin veure millores en la seva 

responsabilitat social corporativa (RSC). 

 


