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Nom de l’oferta de voluntariat: persones voluntàries 
per a fer formació a joves majors de 14 anys i les 

seves famílies, en el projecte: #JOVESINTECH. 
Descobrint oportunitats a través de les TIC 

Descripció/funcions   

Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida cerca persones voluntàries majors 

d’edat residents al Barcelonès o al Baix Llobregat (prioritàriament), per tal d’oferir 

formació extraescolar en l’àmbit TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)  a 

joves majors de 14 anys d’origen migrant i les seves famílies, a centres de 

secundària, durant el primer semestre del 2021, en horari de tardes. 

Les principals funcions són: 

 Oferir formació en l’àmbit tecnològic de diferents nivells, als i les joves i les seves 

famílies, en format presencial i/o virtual.  

o Fomentar l’autoconfiança en els i les joves i les seves famílies, per a la 

disposició a l’aprenentatge en les TIC. 

o Generar oportunitats, acompanyar i motivar als i les joves en les seves 

inquietuds en l’àmbit tecnològic com a experiència lúdica i formativa a la 

seva vida actual, i per a la seva futura vida professional. 

 Col·laborar i articular-se en xarxa amb l’equip voluntari del projecte, les persones 

de l’equip tècnic de Fundación Esplai i altres persones que intervenen: professorat 

i equip directiu dels centres, convidats/convidades a xerrades motivacionals per 

l’alumnat, etc. 

Requisits 

 Tenir ganes i motivació d’oferir temps de qualitat a persones joves d’origen 

migrant, majors de 14 anys i les seves famílies, segons capacitats i trajectòria 

personal. 

 Tenir ganes i motivació  per participar d’un projecte innovador, modern i 

contribuir directament a la cohesió social en moments de pandèmia amb 

adolescents, en una acció educativa extraescolar de qualitat. 

 Tenir i poder oferir formació en àmbit TIC, bé acreditada formalment o per 

trajectòria professional demostrable. 

 Ser competent en l’ús del català en l’expressió oral i escrita a nivell bàsic. 

 Disposar de PC i internet a casa o lloc de realització del voluntariat virtual. 

 Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals. 

Competències 

 Capacitat de comunicació i empatia amb adolescents. 

 Iniciativa i positivisme. 

 Alta orientació a persones.  

 Planificació i organització de la tasca voluntària encomanada. 

 Capacitat d’adaptació en pandèmia: presencial i/o virtual, segons context. 
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Condicions de realització del Voluntariat 

 Signatura de conveni de persona voluntària des de la incorporació fins al mes de 

juliol 2021. 

 Incorporació a l’equip de persones voluntàries del projecte, al gener i disponibilitat 

per rebre formació com a persona voluntària. 

 Rescabalament de les despeses generades en el marc del projecte: transport fins 

als centres de secundària i material escriptori. 

 Disponibilitat: dues tardes a la setmana, màxim 2h per dia. 

 

Altres 

És imprescindible ser major d’edat. 

Es contactarà amb les persones que acompleixin requisits i es farà entrevista virtual 

grupal o individual, virtual i/o presencial. 

Es garanteix la confidencialitat durant el procés de selecció de persones voluntàries. 

 

PER A LA INSCRIPCIÓ A L’OFERTA DE VOLUNTARIAT: 

Podeu deixar-nos les vostres dades al formulari: 

https://fundacionesplai.org/inscripcions_cat/  

I si teniu algun dubte o comentari, us podeu adreçar a: 

Laura Granados, e-mail: lgranados@fundacionesplai.org 

Ivonne del Pozo, e-mail: idelpozo@fundacionesplai.org 

TEL. CONTACTE 93 474 74 73 

INDICANT LA REFÈRENCIA A L’ASSUMPTE DEL CORREU:  “VOLUNTARIAT 

#JOVESINTECH” 
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