
Programa UPC de voluntariat TIC
Edició 2022-2023

Proposta de voluntariat
Formació en eines TIC, aula d’alfabetització digital i suport a estudis

informàtics

Entitat
Fundació Friends

Descripció de l’entitat

Fundació Friends – Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre creada amb la finalitat
d’impulsar el suport als joves amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

Constituïda l’any 2004, Fundació Friends desenvolupa diferents serveis i projectes per
promocionar i afavorir la inclusió social, educativa i laboral d’aquests i aquestes joves.

Des de llavors, s'han multiplicat els serveis de Friends (en l’àmbit lúdic, educatiu, laboral i de
suport a famílies), sempre atès un mateix objectiu: desenvolupar programes per a millorar les
condicions de vida de les persones amb diagnòstic de TEA.

Des de Fundació Friends es considera que les persones voluntàries que col·laboren en els
diferents serveis de l’organització duen a terme una tasca primordial per a la consecució dels
objectius generals de l'entitat.

Descripció del voluntariat

Educa Friends ofereix suport psicoeducatiu a tots aquells joves que desitgin continuar o acabar
els seus estudis, treballant de forma conjunta amb institucions que brindin formació oficial a
distància i centres que imparteixen cursos específics online que afavoreixen la inserció laboral.

Com treballem a Educa?
- Acompanyament individualitzat i grups de treball reduïts, de forma presencial i també online.
- Entorn adaptat i flexible, adequat a les necessitats de les persones destinatàries, per tal

d'afavorir els seus estudis.

Busquem persones sensibles, curioses, empàtiques i amb ganes de conèixer als nostres joves, en
un entorn d'aprenentatge i intercanvi permanent, per a desenvolupar les següents tasques:

- Suport educatiu a joves que estudien Cicles Formatius de grau mitjà i/o superior en l'àrea
d'Informàtica.

- Suport educatiu a joves que estudien eines TICs.
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Perfil de les persones voluntàries

Estudiants i/o professionals amb coneixements d’ Informàtica.

S'espera que la persona voluntària pugui donar suport a joves que estudien eines TIC (Programa
Actic de la GenCat, nivells bàsic i mitjà), i a joves que estudien CFGM / CFGS en Informàtica (Sistemes
Microinformàtics i Xarxes, Desenvolupament d'aplicacions web, Animació 3D, jocs i entorns
interactius).

S'espera que la persona voluntària sigui una persona compromesa, solidària, participativa i
responsable; empàtica i proactiva, amb capacitat per a treballar en equip i amb la formació
necessària per a l'acompliment de la tasca, i sobretot, amb ganes de relacionar-se i aprendre dels i
les joves amb diagnòstic de TEA.

No és necessari comptar amb sabers previs respecte al TEA ja que s'ofereix una formació inicial i
acompanyament durant tot el voluntariat.

Dades d’interès

● Places ofertades: 2 places

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

● Horari: A escollir un matí de dilluns a dijous.

● Lloc de realització: seu entitat

● Hores de dedicació mínimes: 30h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: C/ Rosselló 330 - 08037 Barcelona

● Pàgina web de l’entitat:https://fundaciofriends.org
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