LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES DIGITALS OFEREIX FORMACIÓ EN
INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL A PERSONES DINAMITZADORES DE LA
XARXA PUNT TIC I ENTITATS VINCULADES



El nou curs ha estat dissenyat per reforçar el paper dels Punt TIC en la
identificació i resolució de reptes socials d’àmbit local
Els materials formatius han estat cocreats per labs d’innovació
consolidats, constituïts en una comunitat de pràctica, que ofereixen la
seva experiència a les entitats que la vulguin aprofitar

La Secretaria de Polítiques Digitals ha encarregat a la Fundació Tecnocampus MataróMaresme (en endavant, TecnoCampus) el disseny i la impartició d’un curs de formació
en innovació social digital adreçat a persones dinamitzadores i tècniques d’entitats
vinculades a la Xarxa Punt TIC i. El curs, de 110 hores lectives i amb format teòricopràctic i semi-presencial, es durà a terme durant el segon trimestre d’enguany.
La formació aprofitarà els materials formatius dissenyats en el marc d’una prova pilot
impulsada per la Generalitat el 2021, amb la col·laboració de la Fundació i2CAT.
Durant aquest pilot, una comunitat de pràctica gestionada per TecnoCampus i formada
pels tècnics i tècniques de labs d’innovació consolidats com CoBoiLab, CoEbreLab,
CoInnova Sant Feliu i Citilab, van posar en comú la seva experiència i coneixements
amb l’objectiu de cocrear continguts formatius en matèria d’innovació social digital.
Alguns d’aquests laboratoris són resultat de l’evolució de determinats Punt TIC des de
l’alfabetització i inclusió digital a la innovació social digital.
El curs d’enguany s’organitza en 5 mòduls formatius i més de 80 hores de treball
autònom (asíncrones) de l’alumnat, a través de la plataforma de formació virtual de
TecnoCampus. La formació es realitza mitjançant una metodologia d’aprenentatge
horitzontal, participatiu, basada en el treball col·laboratiu, per reptes, de personal
formador i alumnat. La Fundació exercirà la coordinació pedagògica de la formació per
garantir-ne la coherència i un fil conductor.
El curs s’adreça a les persones dinamitzadores i tècniques d’entitats vinculades a la
Xarxa Punt TIC, per tal de satisfer la seva necessitat de formació en matèria
d’innovació social digital i acompanyar-les en el procés de disseny de projectes. La
formació exigeix una dedicació i implicació màxima de les persones participants, que
seran seleccionades atenent a diferents criteris. Un dels aspectes a valorar que més
es tindrà en compte és l’aposta de l’entitat gestora del Punt TIC per la innovació com
una eina transversal dins de l’organització, així com el suport que ofereix al seu
personal dinamitzador a l’hora d’impulsar iniciatives en aquesta matèria.
Durant el mes de març es durà a terme la selecció de persones candidates, mentre
que la formació s’impartirà entre el mesos d’abril i juny. Les persones interessades
poden formular la seva candidatura enviant un correu electrònic a
societatdigital@gencat.cat

El Govern, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, gestiona el programa Catlabs, que té
com a objectiu l’impuls de la innovació social digital a Catalunya i l'articulació d'una
xarxa d’agents econòmics i socials implicats en els processos d'innovació. La
metodologia de Catlabs es fonamenta en la creació de comunitats de quàdruple hèlix
(sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i ciutadania), el treball per
reptes, la dinamització social i comunitària, l’ús d’eines digitals i l’impacte social.
La Secretaria de Polítiques Digitals gestiona la Xarxa Punt TIC de Catalunya, formada
per més de 400 espais públics i privats que faciliten connexió a Internet,
acompanyament i capacitació digital a la ciutadania. Des de fa anys s’observa una
voluntat d’aquests centres, molts d’ells gestionats per ajuntaments i consells
comarcals, d’apostar per la innovació social digital, incorporant noves metodologies,
com el treball per reptes i la creació i dinamització de comunitats de quàdruple hèlix, i
també eines com la participació ciutadana, la impressió 3D, la fabricació digital o el
coworking.
La Secretaria de Polítiques Digitals considera que el futur dels Punt TIC passa per la
seva implicació i participació en processos d’innovació ciutadana, aprofitant el seu
domini de la tecnologia i la seva experiència en dinamització social i comunitària. Per
aconseguir-ho, és necessari formar el personal d’aquests espais en innovació social
digital, una matèria mancada d’oferta formativa adequada.

Barcelona, 8 de març de 2022

INFORMACIÓ DETALLADA DE LA FORMACIÓ

Contingut:
Mòdul 1: Aproximació conceptual a la innovació social digital
a) Definició de repte
b) Estrella de capacitats
Mòdul 2: Activació de l’ecosistema d’innovació al territori
a) Metodologia de les 3 H
b) Metodologia dels camps d’innovació
Mòdul 3: Treball per reptes
a) Mapa d’actors
b) Grup d’impacte
c) Mètode per fer front als reptes de ciutat
Mòdul 4: Impacte social i gestió del coneixement
a)
b)
c)
d)
e)

Identificació de mètriques clau
La mesura de l’impacte de la innovació social digital
Transmissió del relat del projecte d’innovació social digital
Intel·ligència col·laborativa
Nous models d’anàlisi de l’impacte social

Mòdul 5: Treball o projecte final, entès com un procés continu, dissenyat al
llarg de la formació.

Distribució de les 110 hores de formació (dedicació de l’alumne):


Per tipus de sessió o activitat:
a) Sessions síncrones: 24 h
b) 84 h asíncrones
c) Sessió presencial (cloenda): 2 h



Distribució per mòdul:
1. Mòdul 1: 21 h.
a. 4 h síncrones
b. 17 h asíncrones
2. Mòdul 2: 21 h.
a. 4 h síncrones
b. 17 h asíncrones
3. Mòdul 3: 21 h.
a. 4 h síncrones
b. 17 h asíncrones

4. Mòdul 4: 21 h.
a. 4 h síncrones
b. 17 h asíncrones
5. Mòdul 5, treball/ projecte final: 22 h
a. 4 h síncrones amb el formador del mòdul
b. 2 h tutories de seguiment amb el formador assignat a cada
participant
c. 16 h asíncrones
6. Sessió de cloenda: 2 h presencials.

Calendari proposat:

Activitat

Període

Acte de
presentació

Dates sessions

Horari

sessió online: divendres 8 abril

12:00- 14:00

Mòdul 1

18 abril - 1 maig
(2 setmanes)

sessió síncrona 1: dimecres 20 abril 2022
sessió síncrona 2: dimarts 26 abril 2022

17:30 - 19:30

Mòdul 2

2 maig - 15 maig
(2 setmanes)

sessió síncrona 1: dimarts 3 maig 2022
sessió síncrona 2: dimarts 10 abril 2022

17:30 - 19:30

Treball final (I)

16 maig - 22
maig
(1 setmana)

sessió síncrona 1: dimecres 18 maig 2022

17:30 - 19:30

Mòdul 3

23 maig - 5 juny
(2 setmanes)

sessió síncrona 1: dimecres 25 maig 2022
sessió síncrona 2: dimecres 1 juny 2022

17:30 - 19:30

Mòdul 4

6 juny - 19 juny
(2 setmanes)

sessió síncrona 1: dimarts 7 juny 2022
sessió síncrona 2: dimarts 15 juny 2022

17:30 - 19:30

Treball final (II)

20 juny - 26 juny
(1 setmana)

sessió síncrona 1: dimecres 22 juny 2022

17:30 - 19:30

acte presencial: dimarts 28 juny 2022

12:00- 14:00

Acte de
cloenda
Entrega treball
final

Fins el 10 juliol

Formadores i persones coordinadores:
1. Sandra Sánchez, del Hub4T de Tecnocampus Mataró. Coordinadora
administrativa.
2. Àngela Herrera, de CoBoiLab, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Coordinadora pedagògica i formadora del Mòdul 3.

3. Sergi Frías, de CoBoiLab, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Formador del
Mòdul 1.
4. Laia Sánchez, de Citilab, Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Formadora del
Mòdul 2.
5. Pablo Muiño, de CoInnova Sant Feliu, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Formador del Mòdul 4.
6. Lídia Alonso, de CoInnova Sant Feliu, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Formadora del Mòdul 4.
7. Albert Pujol, de CoEbreLab, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Formador i
coordinador del Mòdul 5, projecte/ treball final.

