
                 
 

Projecte Connecta Jove 2016-17 

 

El projecte Connecta Jove és una iniciativa  de la regidoria de Joventut per tal de 
fomentar la participació juvenil  i estudiantil,  millorant el desenvolupament i 
aprenentatge dels joves a la seua comunitat. 
 
És un projecte d'Aprenentatge i Servei (ApS) intergeneracional impulsat per la 
Fundació i Microsoft, amb el suport d'administracions públiques i empreses i 
compartit per una xarxa d'ONG, que promou la participació dels i les joves a la seva 
comunitat mitjançant accions formatives, orientades a la millora de les competències 
digitals de la ciutadania (joves, persones adultes, gent gran) i col·lectius amb més 
dificultats d'integració. 
 
El projecte també es coordina a nivel comarcal amb el programa Corresponsals de la 
Xarxa Joves.net. 
 

Quines són les funcions? 

- Participar a les sessions setmanals a la Nau Jove. 

- Participar a les trobades, jornades i activitas formatives programades. 

- Recollir i difondre informació: centre, alumnat, centres, xarxes socials 

- Detectar demandes i inquietuds juvenils. 

- Participar de manera activa a les activitats de Joventut 

-  

Què fem i què volem? 

- Educar els joves en la participació i construcció responsable de la seua 

comunitat. 

- Formar els joves, persones adultes i persones majors en alfabetització i 

competències digitals actuals i l’ús responsable de les TIC. 

- Millorar la empleabilitat dels Joves participants. 

- Donar respostes formatives de la ciutadania en Internet i ús del teléfon 

mòbil 

 

 

 



                 
 

Quines activitats hi ha previstes? 

- Sessions setmanals (Els dimarts de 17 a 18:30h. Algunes sessions ampliaran 

la franja horaria en funció de l’activitat.) 

- Formació amb la gent major. 

- Trobada inici curs amb els Corresponsals de la Xarxa Joves.net: 28 de gener  

- Trobada ½ any amb els Corresponsals de la Xarxa Joves.net: 1 d’abril  

- Trobada fi de curs amb els Corresponsals de la Xarxa Joves.net: juliol. 

- Trobada anual Estatal Red Conecta: novembre 2017 

- Ens comuicarem per grup de whatsapp i pel bloc. 

- Tots els joves que participen rebran formació per a l’obtenció del certificat 

Internacional  en Microsoft Office Specialist (Word). Aquesta formació 

s’inclou al projecte com a la Beca MOS. 

- Els joves impartiran formació a la gent més major de la població en 

diferents formats: 

 

Horaris, desplaçaments, visites 

Els horaris i llocs previstos podran patir algunes modificacions per motius de 

logística i coordinació amb altres entitats.  

També es podran ampliar activitats en funció de les demandes per part dels joves. 

En els casos de desplaçament a altres poblacions la organització es farà càrrec del 

transport. 

Algunes activitats tindran algún cost simbòlic, el qual será informat: Trobada anual al 

Foro Conecta Joven, intercanvi europeu… 

Qui estem darrere d’aquest projecte? 

Equip de Joventut de l’Ajuntament de Silla 

Nau Jove 

Avinguda Alacant 63b · Silla 

Telèfon: 961200029 

Correu electrónic: infojove@silla.es 

Contacte: Susanna Morant 
 

On podràs seguir la nostra activitat? 

http://connectajovesilla.wordpress.com/ 

mailto:infojove@silla.es
http://connectajovesilla.wordpress.com/


                 
 

Proposta de Planificacio 

 

 

 

Octubre 

Dia 25 Ens coneguem 

Novembre  

Dia 8 Entrant en Connecta Jove 
Dia 15 Les nostres normes 
Dia 22 Anem a fer un curtmetratge I 
(De 17 a 19h) 
Dia 29 Anem a fer un curtmetratge II  
(De 17 a 19h) 

Desembre   

Dia 13 Anem a fer un curtmetratge III 
(De 17 a 19h) 
Dia 20 Anem a fer un curtmetratge IV 
(De 17 a 19h) 

Gener  

Dia 10 La Bretxa Digital 
Dia 17 Habilitats Socials  
Dia 24 Preparem la Trobada 
DISSABTE 28- Trobada comarcal de 
Benvinguda a l’alumnat actiu (de 9 a 
18h aprox) 
Dia 31 El món adult 
 

Febrer 
Obtenció del certificat Microsoft Office 
Specialist (Word).  
4 grups de 9 persones:  
2 hores setmanals: 4 dies per grup 
 
Març 
Dia 7 Entrega premis + diplomes  
Dia 21 Planificació de sessions 
Dia 28 Ordinador pràctic 
Dia 28 Estratègies de comunicació 
 
Abril 
DISSABTE 1-Trobada comarcal 
nocturna amb l’alumnat actiu  
Dia 4 –Simulació d’una classe 
Dia 11- Distribució del treball en equip 
Pasqua: Treball amb la gent Gran 
 
Maig 
Dia 2  Treball en la gent gran 
Dia 9 Treball en la gent gran  
Dia 23 Treball en la gent gran 
Dia 16 Avaluació 
 
Juliol 
Dia 11 i 12 Trobada comarcal de 
l’alumnat actiu (nit a alberg)

 


