Voluntariat TIC de suport a entitats socials – curs 2020-2021
Títol de la proposta de voluntariat.
INFORMÀTICA AL SECTOR.JOVE DEL PLA D'ACOLLIDA POBLE SEC PER A TOTHOM
Nom de l'entitat.
COORDINADORA D'ENTITATS DE POBLE SEC
Adreça postal
CARRER ELKANO, NUM.22‐24. BAIXOS. BACELONA, 08004.
Pàgina web
http://www.poblesec.entitatsbcn.net
Descripció de l'entitat
Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
Contribuir al redreçament de la consciència col∙lectiva en un sentit popular, català i democràtic.
Col∙laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els seus diversos aspectes: social, urbà,
esportiu i altres.
Defensar el dret de totes les persones i col∙lectivitats a l'accés a la cultura.
Promocionar tota classe d'activitats de caire general i d'interès col∙lectiu per als veïns i veïnes del barri, així
com treballs de recerca i publicacions que divulguin el seu coneixement, el folklore i altres aspectes
relacionats en els apartats anteriors.
Afavorir la inclusió social de col∙lectius en risc i afavorir la convivència i la participació.

Descripció del voluntariat
Fomentar millora d'autonomia i apoderament personal en els i les joves, especialment entre aquells que es
troben en situacions vulnerables o en situacions de risc social.
INFORMÀTICA A NIVELL USUARI/A: Arrel de les competències demandades per la recerca de feina, els/les
joves realitzen un curs trimestral per aprendre eines d'ofimàtica i navegació internet, etc. Inicialment és un
curs bàsic però adaptat a les necessitats de cada grup i al nivell formatiu dels usuaris/es.
Tasques a desenvolupar:
‐ Participació en les reunions inicials, durant i final del trimestre.
‐ Concreció del calendari i sessions a realitzar.
‐ Preparació del temari i exercicis a desenvolupar en cada sessió formativa.

‐ Sessions seran semi‐presencials: una sessió online i una segona sessió presencial.
‐ Comunicació amb els alumnes via online.
‐ Seguiment de l'assistència dels alumnes a la formació.
‐ Treball en equip amb altres mestres voluntaris/es.
‐ Redactar memòria de les sessions que es realitzin.
‐ Avaluació final del voluntariat i proposta de millores.

Places
1
Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Es dona prioritat en el projecte sempre a la diversitat, a la igualtat de condicions i també a la igualtat de
gènere.
Els/les protagonistes del projecte són els i les joves (de 16 a 25 anys), ells i elles són els creadors/es de les
activitats i totes les propostes. Ells i elles són agents actius que ens mostren el camí a seguir, segons les seves
demandes, necessitats i interessos.
Els resultats previstos disminueixen les desigualtats socials perquè es promou la participació de tots dos
gèneres i accès a la formació a tothom sense excepció.
En la lluita contra els estereotips es promou el respecte per la diversitat, per l'acceptació i reconeixement
dels rols i la identitat personal de cadascú.
Els possibles canvis en la realitat s'avaluen sempre comptant amb la visió dels i les joves, escoltant totes les
opinions i acceptant situacions de vides personals sense judici de valors. L'escolta activa i l'empatia serà
fonamental per fer canvis, tothom adaptar‐se, conviure i créixer durant el procés.

Dates a realitzar el voluntariat
Formacions trimestrals: 1r trimestre del 29 de setembre al 22 de desembre. 2on trimestre: del 12 gener al
26 de març. I 3r trimestre: del 6 d'abril al 18 de juny del 2021.
Ubicació on es duu a terme el voluntariat
Una sessió no presencial a la setmana: per entrega de material i comunicació alumnes, i possibles
videotrucada en grup per grup per aclarir dubtes, i una segona sessió presencial al Centre Cultural Albareda
(carrer Albareda numero 22. Barcelona) o sino al Casal Concòrdia a Poble Sec (carrer Concòrdia numero 33,
Barcelona)
Horari
No horari en cap de setmana. Dos dies a la setmana: un no presencial per informar de les sessions, temari i
possible videotrucada. I segon dia divendres al matí per les classes presencials.

Hores totals de dedicació mínimes
60
Perfil de les persones voluntàries i condicions

Coneixements tècnics en Informàtica inicial: WOrd, Excel, Power Point, Xarxes socials, Drive, Serveis Google.
Aptituds: Amb iniciativa, acostumats a treballar amb col∙lectius vulnerables, treball en equip, empatia i bona
comunicació.

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.

Aplicació mesures de seguretat COVID: entrades escalonades amb altres grups, portar mascareta, neteja
mans amb hidroalcohòlic, neteja i ventilació dels espais abans i després de cada sessió, els grups seran reduïts
per garantir l'espai de distància entre alumnes.
Fem una sessió no presencial des del principi i durant tot el trimestre per acostumar als alumnes a la
comunicació a distància i per si hi ha un nou confinament acabar totes les sessions formatives via online.
Si hi ha nou confinament per COVID es realitzaran les dues sessions setmanals de forma telemàtica, per tal
de realitzar la planificació prevista..

