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Proposta de voluntariat
Girls make IT happen

Entitat
Young IT Girls

Descripció de l’entitat

Young IT Girls és una associació sense ànim de lucre (Registre: 82812) amb l'objectiu que les
noies obtinguin un coneixement de les seves oportunitats en l'àmbit TIC, així com enfortir la seva
confiança i encoratjant-les a emprendre camins tecnològics. Som un equip de joves i professionals
en l'àmbit de les TIC. Volem incentivar el canvi de mentalitat per impulsar la igualtat de potencial i
oportunitats de futur dels i les joves. En altres paraules, l'associació està plenament compromesa
amb la igualtat de gènere. El col·lectiu al qual estem enfocades és infants i adolescents de tot el
territori català.

Descripció del voluntariat

L'objectiu d'aquest voluntariat és apropar la tecnologia i motivar als infants i adolescents a
descobrir el món de les TIC. Trencar els estereotips i intentar eliminar l'escletxa de gènere existent a
les branques acadèmiques i professionals d'STEM. Les tasques inclouen:

- Dinamització d'activitats organitzades per membres de l'associació arreu de Catalunya.
- Mantenir i informar als membres de l'associació sobre l'estat del material que es fa servir

durant les activitats.
- Respondre a Doodles de disponibilitat en correus setmanals.
- Omplir formularis després de dur a terme una activitat a un centre.

Perfil de les persones voluntàries

Cal que la dinamització d'aquestes activitats la realitzi una voluntària, amb l’objectiu de trencar
l’escletxa de gènere i mostrar a l'alumnat un perfil de dona enginyera o científica.
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Què aportarà la participació a les persones voluntàries

Les activitats dutes a terme per part de l'associació aporten habilitats per portar a terme
activitat amb infants i joves, i habilitats d'organització. L'associació també proveeix amb una
comunitat d'enginyeres i científiques d'on les voluntàries poden rebre assessorament i
informació respecte al seu futur acadèmic/professional, a més d'oportunitats de feina que es
comparteixen de manera esporàdica. Dinamitzar activitats.

Dades d’interès

● Places ofertades: 5

● Dates de realització: curs 2022-2023

● Horari: principalment dies entre setmana a primera hora del matí.

● Lloc de realització: A tot Catalunya

● Hores de dedicació mínimes: 25h

Altres dades de l’entitat

● Adreça postal: Travessera de Gràcia, 47 - 08021 Barcelona

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

