
Programa UPC de voluntariat TIC
Edició 2022-2023

Proposta de voluntariat
Aula d’alfabetització digital

Entitat
Pla d’acció comunitària la Verneda i la Pau

Descripció de l’entitat

El Pla d’Acció de la Verneda i la Pau és un projecte comunitari democràtic, obert a tothom, que
liderem els mateixos veïns i veïnes i on busquem aconseguir resultats que tinguin un impacte social
a través d’actuacions d’èxit internacional que decidim recrear al nostre barri. Una d'aquestes
actuacions és donar suport en alfabetització digital a veïns i veïnes que vulguin millorar la seva
situació personal o professional mitjançant uns cursos que impartim trimestralment.

Descripció del voluntariat

Busquem voluntaris/es per donar formacions gratuïtes d’informàtica per a persones amb
mínimes nocions digitals. Bàsicament el voluntariat que cerquem es per donar aquestes sessions on
el nivell seria bàsic/inicial.

Perfil de les persones voluntàries

Tenir coneixements en word, excel, power point, així com a gestió de continguts web com el
Wordpress, i en aplicacions per a mòbils. Tenir ganes de voler transmetre’ls a persones que ho
necessiten per millorar la seva situació laboral. A part d’aquests coneixements no hi ha un altre
requisit que no sigui el de tenir il·lusió, ganes d'aprendre, d'ensenyar i compartir.

Què aportarà la participació a les persones voluntàries

Experiències com analitzar y resoldre problemes derivats de les tasques del dia al dia. Capacitat
de aprenentatge, optimisme i entusiasme, capacitat per liderar iniciatives, organitzar i planificar.
Fiabilitat tècnica y personal, comunicació interpersonal, treball en equip, diplomàcia i “saber estar”.
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Dades d’interès

● Places ofertades: 10 places

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

● Horari:a escollir hora entre dilluns i dijous de 17:00h a 20:00h

● Lloc de realització: barri de la Verneda i la Pau

● Hores de dedicació mínimes: 30h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: C/Selva de Mar 215, 5ª Pl. - 08020, Barcelona

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