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FITXA INFORMATIVA 

CURS DE FORMACIÓ INTERNACIONAL 

 ‘How Mainstream Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work?’ 

 

 

De què es tracta? 
El curs de formació internacional 'How Mainstream Media Literacy and Thinking Competences in 
Youth Work?' (Com integrar les competències de pensament i alfabetització mediàtica a la feina 
amb joves?') és una activitat d'aprenentatge per a treballadors juvenils organitzada en el marc de 
l'Acció clau 2 del programa Erasmus + de la Comissió Europea/ Associacions estratègiques a l'àmbit 
de la joventut. 
 
Quan?  
Del 16 al 21 de febrer del 2022. 
 

Perquè? 

 
Els 2 objectius general del curs són: 
- Integrar l'alfabetització mediàtica i la competència del pensament a la feina amb les persones 
joves. 
-Recopilar i crear eines que puguem utilitzar per encoratjar altres ONG juvenils a organitzar 
activitats per al desenvolupament de totes dues competències. 
 
Els 3 objectius especifics del curs són: 
-Formar un equip de persones motivades per crear i implementar activitats educatives vàlides per 
desenvolupar aquestes competències al llarg del projecte. 
-Aprendre noves activitats, enfocaments i eines no reglades i interculturals. 
-Adquirir noves idees i inspiració per desenvolupar noves activitats dedicades a la millora de totes 
dues competències. 
El curs ajudarà els participants a realitzar noves activitats, tant a nivell local i regional com 
internacional. 

 
On? 
A Vilanova I la Geltrú (Barcelona). 
 

 

Les 2 competències clau específiques (coneixements, habilitats i actituds) en les quals ens 
centrarem són, per suposat, l’ alfabetizació mediàtica i les competències del pensament. 

 
Qui? 
L'activitat serà el resultat de les contribucions, experiències i coneixements d'una banda, les 5 
entitats promotores del projecte, i, d'altra banda, d'altres entitats juvenils, no lucratives i no 
governamentals que també participaran en l'activitat, dels 5 països participants: Grècia, Hongria, 
Itàlia, Portugal i Espanya. 
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Les entitats promotores del curs són les mateixes 5 entitats sòcies del projecte: United Societies of 
Balkans; Együttható Közösségépítő Egyesület, Centre Internazionale per La Promozione 
Dell'Educazione E Lo Sviluppo Associazione, Aventura Marâo Clube i la Fundació Catalunya 
Voluntària. 

 
El curs reunirà 21 persones en total, 4 de cada país participant i 5 del país amfitrió: treballadors 
juvenils i líders d'entitats, gestors de projectes, supervisors, educadors, juntament amb persones 
joves amb interès a participar al curs i que no formen part de cap entitat (seleccionades per cada 
entitat sòcia). 
  
Els participants tindran l'oportunitat de fer presentacions, facilitar tallers i compartir eines i 
experiències. 
 
Cadascuna de les entitats sòcies pot oferir 1 o 2 places, per la qual cosa animem totes aquelles 
persones que vulguin participar, que enviïn la seva sol·licitud. 
 

Les persones seleccionades han de complir els  següents requisits: 
-Interès i motivació per aprendre sobre ambdues competències: alfabetització mediàtica i capacitat 
de pensar. 
-Interès i motivació a formar part de l’equip local del projecte i de col·laborar en l’organització 
d’activitats locals a cadascun dels països. 
-Resident/a a un dels 5 països. 
-Tenir més de 18 anys. 

 
La convocatòria és oberta tant per a representants i líders d'entitats juvenils no governamentals 
(treballadors/es juvenils, gestors/es de projectes) i, també per a persones joves no adscrites a cap 
entitat. 
 
L'equip internacional de 5 facilitadors/formadors està format pels membres de l'equip del projecte 
internacional: 
-Yannis Tsotsos. Gestor de projectes a USB. Provinent de Salònica, Grècia. 
-Judit Holba.  Gestora de projectes a EKE. Provinent de Budapest, Hongria. 
-Sonia Nociforo. Gestora de projectes a CEIPES. Provinent de Palermo, Itàlia. 
-Miguel Pinto. Gestor de projectes a AMC. Provinent d’Amarante, Portugal 
-Lluc Martí. Gestor de projectes a la FCV i coordinador del projecte.Provinent de Barcelona. 
 
Aquest equip vetllarà perquè els continguts siguin rellevants, els mètodes adequats i que cada 
sessió tingui el seu significat propi i una relació lògica amb la resta d'activitats. L'objectiu comú és 
que cada activitat del programa final tingui els seus propis objectius, tracti temes rellevants i 
permet el desenvolupament de competències clau. 
 
Què succeirà del 16 al 21 de febrer? 
 
L'enfocament de l'activitat gira al voltant de la pràctica i experiències existents, en intercanviar 
idees sobre les activitats a realitzar a les 5 ciutats, definir conjuntament les eines que utilitzarem en 
aquestes activitats i saber què hem de tenir en compte per ajudar a l'elaboració del manual/kit 
d'eines (resultat final). 
 
La idea és que tot el grup adquireixi noves capacitats i més confiança per implementar noves 
activitats i assumir nous rols, com, per exemple, facilitar un taller educatiu. 
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Farem servir mètodes d'aprenentatge no formal i intercultural, com ara tallers, jocs, simulacions, 
exercicis grupals, reptes, etc. per assegurar que l'aprenentatge es produeixi mitjançant l'acció, 
l'observació, la reflexió i la interacció entre els participants. 
 
Els/les participants seleccionats/des comptaran amb espais per presentar les seves entitats i 
experiències respectives i podran fer presentacions, facilitar tallers i compartir eines que coneixen o 
que volen experimentar. 
 
Tenint en compte el perfil dels/les participants, el nostre suggeriment és dedicar temps i espai al 
programa a realitzar no menys de 5 tallers i no menys de 10 presentacions de bones pràctiques a 
càrrec del mateix grup participants. 
 
Cada dia, hi haurà un moment per reflexionar sobre allò après (coneixements, habilitats i actituds) i 
sobre la idoneïtat de les activitats, així com sobre l'adaptabilitat de les eines. L'últim dia, tindran un 
espai per escriure què han après i millorat als seus propis certificats Youthpass. 
 
La versió final del programa dependrà de les contribucions de cadascuna de les 5 entitats 
promotores, i de les propostes del grup de 15 participants a l'activitat, 21 incloent l'equip de 
formadors/facilitadors internacional. 
 
El curs permetrà que els participants desenvolupin nous coneixements, habilitats i actituds, que 
podran aplicar a la seva feina amb persones joves, tant a les 5 entitats promotores com a totes les 
entitats col·laboradores que participin en l'activitat. 
 

El termini per realitzar el registre a l'activitat finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
Si vols participar, et recomanem completar la fitxa com més aviat millor en aquest enllaç: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iDRPSbNubOv6MXJ5b1dortaOSjqKoOEHvdj3J5apPx
QaOA/viewform 
 
Cada entitat convocarà les persones seleccionades a una reunió preparatòria, en línia o presencial, 
que tindrà lloc al mes de gener de 2022 (data per concretar). 

 
Per a qualsevol informació complementària, no dubteu en enviar-nos un correu electrònic a 
projectes@catalunyavoluntaria.cat  
 
Lluc Martí 
 
Fundació Catalunya Voluntària 
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