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Què és DigitalizaciONG?

DigitalizaciONG és un projecte finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda
2030, amb càrrec al 0,7% IRPF per l'acompanyament a entitats socials que iniciïn el
seu procés de transformació digital.

El projecte ofereix una primera anàlisi i diagnòstic d'entitats de tot l'estat espanyol,
per després fer una selecció d'un màxim de 15 organitzacions que rebran formació
i acompanyament en les primeres fases del seu procés de transformació digital
perquè incorporin eines i metodologies que els permetin complir amb més eficàcia
els seus objectius. La formació serà coherent amb el marc europeu de referència
de competències digitals Digcomp 2.1.

Fundació Esplai posa a el servei d'aquestes entitats la seva experiència en l'àmbit
de la superació de la bretxa digital, compartint a més algunes publicacions amb
bones pràctiques i recursos sobre aquest tema tan necessari en el context de
pandèmia que estem vivint.



Per què DigitalizaciONG?

En un món digital és imprescindible que les entitats socials treballin en els seus
projectes d'atenció a les persones aprofitant les possibilitats que la tecnologia
digital els ofereix per col·laborar, analitzar, crear i comunicar-se dins dels equips de
treball i amb les persones beneficiàries.

La transformació digital és el procés pel qual modifiquem la cultura organitzativa i
incorporem noves formes de treballar basades en la eines digitals i metodologies
innovadores.



Què oferim?

• Un diagnòstic inicial del procés de transformació digital de 
l'entitat a partir d'un qüestionari d'autodiagnòstic que ens 
permetrà seleccionar les entitats participants, prenent com a 
criteri fonamental un baix o nul nivell de digitalització.

• 15 hores de formació en eines digitals i metodologies 
innovadores en format webinar per a les entitats 
seleccionades.

• 4 hores de mentoria / acompanyament grupal per orientar i 
resoldre dubtes que sorgeixin de la posada en marxa de les 
metodologies i eines en la seva entitat, a partir de la formació 
realitzada.

• Recursos i reflexions en relació a la transformació digital de les 
entitats socials publicades en mitjans digitals. 



Què demanem a les entitats?

• Respondre el qüestionari d'autoavaluació inicial (inici del projecte) i 
final (a la finalització).

• Assistir a les formacions en format webinar organitzades (al menys 
una persona per entitat) i a les sessions d'assessoria. Les dues accions 
es desenvoluparan durant el segon semestre de 2021.

• Disposar d'una o més persones interlocutores per a la posada en 
marxa de metodologies i eines a l'entitat.

• Respondre a una entrevista en línia breu sobre el procés de 
transformació digital iniciat amb el projecte.

• Assistir a les jornades en línia d'inici i tancament del projecte (una 
persona mínim per entitat). 



Proposta formativa

• Què és això de la transformació digital
• Eines gratuïtes i donacions per a ONG
• Un tastet d’Office 365
• Un tastet de Google Workspace
• Col·laborem al núvol
• Eines de creació de continguts
• Gestionem tasques i l’organització del temps
• Treball en equip i eines digitals
• Videotrucades ús i bones pràctiques
• No ens oblidem del correu

• Parlem de ciberseguretat
• Gestió de projectes amb Trello
• Com dissenyar projectes centrats en la persona

• Torn de preguntes i respostes (sessió doble)



Calendari 2021

• Juny: autodiagnòstic de les entitats i selecció de les 
mateixes.

• Juliol: jornada de presentació del projecte amb les entitats 
seleccionades.

• Setembre – octubre: formació en format webinar amb una 
o dues sessions setmanals d'una hora (horari i dates a 
determinar)

• Novembre: sessions de mentoria i assessorament grupals 
(horari i dates a determinar)

• Desembre: jornada de tancament i presentació de la guia 
de bones pràctiques.

• Segon semestre: entrevistes i publicacions en mitjans 
socials. #DigitalizaciONG



Alguns destacats de l’autodiagnòstic

• 50 entitats

• 78 % associacions

• 46% pressupost superior a 300.000 € i només 4% per sota 
de 15.000 €

• 42% tenen menys de 10 persones treballadores

• 38% tenen menys de 10 persones voluntàries

• El 48% són entitats del Tercer Sector d’Acció Social

• Andalusia i Madrid són les comunitats amb una major
participació.

• El 68% de les entitats obtenen una puntuació per sota de 
10 punts sobre 20.

• El 74% de les entitats no disposen d’un pla de 
transformació digital.



Alguns destacats de l’autodiagnòstic

• El 80% de les entitats no disposen d’un pla formatiu per a la 
millora de competències digitals.

• El 58% de les organitzacions entenc la importància de 
l’accessibilitat digital però no generen continguts 
accessibles.

• Només el 40% de les entitats estan convençudes de que les 
seves dades estan segures.

• Tan sols el 18% d’enquestats fa servir pautes i criteris en
l’ús d’eines de comunicació digital.

• Un 90% de les entitats s’ha adaptat als requeriments del 
RGPD.



Resumint...

• El 88% valoren la importància de l’àmbit digital però no
avancen en la seva digitalització.

• Un 58% fan servir eines digitals però sense un pla 
estratègic.

• El 70% de les organitzacions destaquen la manca de 
finançament com una barrera.

• El 86% entenen que la no digitalització comportarà la 
pèrdua d’oportunitats.

• El 76% veu que la qualitat dels projectes es veurà afectada.



Moltes gràcies!



Contacte

www.fundacionesplai.org fundacion@fundacionesplai.org

SEU BARCELONA
CENTRE ESPLAI
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 – El Prat de Llobregat - BARCELONA
934 747 474

SEU MADRID
C/ Latina, 21, local 13
28047 – MADRID

911 681 686

Les il·lustracions que apareixen en aquesta presentació s’han obtingut des de Freepik
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