Programa UPC de voluntariat TIC
Edició 2022-2023
Proposta de voluntariat

Formació bàsica en eines TIC.

Entitat

Coordinadora d’entitats del Poble-sec

Descripció de l’entitat
L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (EICASCANTIC) és una entitat sense ànim de lucre
fundada pels veïns i les veïnes del barri del Casc Antic. Treballem des del 1982 per acollir, formar
sociolingüísticament i afavorir la inclusió de persones migrades i nouvingudes.
La igualtat i els drets de totes les persones són part dels nostres pilars com a entitat, creiem en la
igualtat de possibilitats i condemnem l’exclusió o discriminació per qualsevol raó. Treballem per
construir una societat on tota la població disposi de les eines necessàries per a un exercici ple de la
ciutadania activa.

Descripció del voluntariat
La persona voluntària entraria a formar part de l’equip web de l’associació i estaria en contacte
directe amb la coordinadora. Les tasques principals són les esmentades a continuació:
- Implementació del disseny de la nova pàgina web.
- Traspàs dels continguts del web actual al nou web.
- Ajudar en la millora del posicionament SEO.

Perfil de les persones voluntàries
Requisits de la persona voluntària:
-

Coneixement d’editors web (WordPress).
Coneixement HTML i CSS.
Coneixement de Google Analytics 4.
Compromís amb l’entitat, actuant d’acord amb els principis, objectius i valors de l’entitat.
Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones.
Disposició i motivació per treballar en un equip horitzontal.
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Què aportarà la participació a les persones voluntàries
Per a les persones que s’impliquen en una entitat sense ànim de lucre, la participació interna
comporta col·laborar, expressar-se lliurement, prendre decisions i, en definitiva convertir-se en
protagonistes actius.
Així mateix, l’entitat resulta beneficiada perquè consolida la seva coherència amb els principis de
l’associacionisme, pren decisions estratègiques de manera consensuada, millora la seva organització
i potència el seu funcionament. La participació interna de qualitat facilita la generació d’intel·ligència
col·lectiva i de valors compartits.

Dades d’interès
●

Places ofertades: 1 plaça

●

Dates de realització: durant el curs 2022-2023. Periode a acordar amb la persona voluntària.

●

Horari: a convenir amb la persona voluntària

●

Lloc de realització: Carrer Comerç 42, baixos - 08003, Barcelona.

●

Hores de dedicació mínimes: 60h

Altres dades de l’entitat
●

Adreça postal: Carrer Comerç 42, baixos - 08003, Barcelona.

●

Pàgina web de l’entitat: https://www.eicascantic.org/
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