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

Manteniment i millora de la pàgina web

Entitat

Young IT Girls

Descripció de l’entitat
Young IT Girls és una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de que les noies obtinguin
un coneixement de les seves oportunitats en l’àmbit TIC, així com enfortir la seva confiança o
encoratjar-les a emprendre camins tecnològics. Vol incentivar el canvi de la mentalitat per impulsar
la igualtat de potencial i oportunitats de futur dels joves. En altres paraules, l’associació està
plenament compromesa amb la igualtat de gènere.
Young IT Girls he vertebrat un ecosistema d’innovació, emprenedoria i educació - escoles,
universitats, col·legis professionals, centres de recerca i innovació, empreses tecnològiques i altres per tal de cohesionar i acompanyar a l’estudiant en el seu creixement personal i professional
tecnològic.

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:
- Anàlisi periòdica de les dades recollides de la web de l’entitat en Hotjar (pàgines més
visitades, recorregut de clics, etc.) i proposar canvis a partir d’aquesta anàlisi.
- Ajudar en la millora del posicionament SE.
- Manteniment recurrent d’algunes pàgines de la web: actualitzar fotos de sòcies i
articles que anem publicant i el catàleg d’activitats.
- Manteniment puntual de canvis ràpids que cal fer a la web: canviar algun text o afegir
informació.
- Disseny de noves pàgines que puguin sorgir mentre duri el voluntariat.
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Perfil de les persones voluntàries
La nostra web ha estat desenvolupada en wordpress i funcionem amb l’ús de “pluggins”. La
coordinadora faria una breu introducció a les eines i organització, per tal no cal un coneixement
tècnic previ però si una actitud d’aprenentatge, proactiva, col·laborativa i compromesa amb l’entitat.

Dades d’interès
●

Places ofertades: 1 plaça

●

Dates de realització: durant el curs 2021-2022. Periode a acordar amb la persona voluntària.

●

Horari: dues hores a la setmana, a convenir amb la persona voluntària.

●

Lloc de realització: seu entitat

●

Hores de dedicació mínimes: 30h.

Altres dades de l’entitat
●

Adreça postal: Travessera de Gràcia núm. 47 - 08021, Barcelona

●

Pàgina web de l’entitat: youngitgirls.org
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