Programa UPC de Voluntariat TIC - Curs 2021-2022
Oferta de voluntariat: TIC inclusiu
Àmbit de la proposta: Suport en comunicació i xarxes socials de l’entitat. Creació i/o
millora d’una app. Manteniment i actualització d'equips tecnològics.

Nom de l’Entitat: Taller de Jeroni Moragas SCCL
Adreça postal completa: Av. Villadelprat 79, 08197 Sant Cugat del Vallès
Pàgina web: www.jmoragas.org
Places: 2
Ubicació: Seu entitat - Av. Villadelprat 79, Sant Cugat del Vallès
Dates: Període a consultar amb la persona voluntària
Horari: Preferiblement de 09:00 - 17:00h
Hores totals de dedicació mínimes: 90h
Descripció de l’entitat:
TALLER JERONI DE MORAGAS som una cooperativa de professionals d’iniciativa social i sense afany de
lucre, amb una trajectòria de 45 anys.
El nostre objectiu és la prestació de serveis orientats a la inclusió social i laboral de persones adultes
amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l’espectre autista (TEA).
Atenem a més de 100 persones i orientem les seves famílies, al llarg dels seus cicles evolutius.
Apostem per la creació de nous llocs de treball, la promoció de la vida independent i la innovació
tecnològica i pedagògica, liderant projectes en xarxa amb empreses i organitzacions dins els municipis
del Vallès Occidental i el Barcelonès.

Descripció del voluntariat:
- Suport per al desenvolupament dels aplicatius d'estimulació cognitiva per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
- Suport per a la comunicació i xarxes socials de la entitat (web, Instagram, Facebook, Twitter, Issu...)
- Suport per al manteniment dels equipaments electrònics (9 ordinadors de monitors, 12 ordinadors
sala informàtica, 15 tablets, 2 pantalles digitals, Sala Multisensorial...)
- Suport en la capacitació dels usuaris en la utilització de les TIC.
- Suport en la cerca de recursos, aplicacions per tablets, aplicacions per pantalles digitals.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries:
Oferim:
- Contacte amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns mentals.
- Compartir projectes socioeducatius.
- Conèixer el funcionament d'una empresa cooperativa.

- Oportunitat de vincular-se i col·laborar amb altres realitats de la empresa (Centre Especial de Treball,
llars-residència, Tutela, oci i lleure…)

Perfil de les persones voluntàries i condicions:
La persona voluntària ha de ser una persona empàtica, tranquila, prudent, responsable i proactiva i
oberta al contacte amb persones amb diversitat funcional.

