Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
coneixements bàsics per infants i adolescents. Educació TIC. Ús responsable de les xarxes socials...
Nom de l'entitat.
Fundació Pare Manel
Adreça postal
Via Favència 244‐250 Esc. A Local, 08042 BCN
Pàgina web
http://www.paremanel.org/
Descripció de l'entitat
La Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre, arrelada als barris de Verdum i Roquetes de
Barcelona, que desenvolupa i lidera projectes d'acció social i educativa.
La nostra acció preferent és treballar amb persones, infants, joves i famílies que estan en situació de major
vulnerabilitat. La Fundació Pare Manel impulsa projectes que defensin el desenvolupament dels drets i de la
qualitat de vida de totes les persones que pateixen exclusió i marginació social. Els àmbits principals on es
centren les seves activitats i intervencions són la infància/joventut, el món penitenciari i el desenvolupament
comunitari.
Descripció del voluntariat
Estem bastant oberts, per tant podrien ser activitats molts variades. Ens hem trobat molt desconeixement
per part dels infants, adolescents i famílies en quant a l´ús de tauletes i ordinadors durant el confinament i
ha repercutit en les tasques escolars, per tant, tallers d'ús de coneixements bàsics nens i famílies estaria bé,
també ús responsable d'internet i xarxes socials pels més grans... podríem parlar una mica que oferiu i com
ajuntar els dos projectes.
Places
4
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
podran posar en pràctica els seus coneixements, ajudar a infants que la gran majoria no tenen accès a tauleta
o ordinador a aprendre i tenir fluidesa en el seu ús, tant des de nens de 8 anys fins adolescents de 4rt d'ESO
Dates a realitzar el voluntariat
durant tot el curs, poden venir diferents estudiants en diferents moments de l'any, podríem parlar‐ho
Ubicació on es duu a terme el voluntariat

C/Robert Robert davant del número 8
Horari
en principi seria horari de tardes de 16h30 a 19h30 es pot acordar amb el voluntari depenen dels dies que
puguin venir i del grup on facin l'activitat/formació
Hores totals de dedicació mínimes
30
Perfil de les persones voluntàries i condicions

la idea que tenim es que tinguin una mica de fluïdesa per fer tallers tant per nens, adolescents com per
famílies. Les hores les podem pactar amb el voluntari si vol 1 crèdit ECTS o dos, en aquest sentit som molt
flexibles, però això, estaria bé que pogue
Pla alternatiu a dur a terme per a aquelles activitats de caire presencial, per poder garantir que el
voluntariat pugui dur-se a terme en condicions de confinament (realitzar les reunions presencials de
forma telemàtica, en cas de formació presencial plantejar alternatives viables,...) i es pugui finalitzar.

podria fer formació online via zoom o videotutorials, activitats per adolescents per fer‐los conscients de l'us
responsable de les xarxes socials....

