Règim intern
Associació Young IT Girls
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2. Definició i objectius de l’associació
Les Young IT Girls, en envant YITG, som una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu de compartir
els nostres coneixements, mostrar a les noies les oportunitats que tenen en el sector de les TIC per
enfortir la seva confiança i animar-les a emprendre camins tecnològics.
Què volem:
●

●
●

Volem incentivar el canvi de 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.
Volem donar a conèixer referents de dones enginyeres o professionals en l’àmbit STEM. així
com promocionar el paper de la dona en el sector tecnològic.
Volem combatre les desigualtats de la dona en el sector tecnològic.

Com ho fem:

●

Organitzem activitats a nois i noies d’educació primària, secundària i batxillerat, basades en la
filosofía learning by doing i focalitzades en donar a conèixer l’aplicació real de la tecnologia i la
innovació.

●

Apropem la tecnologia a les estudiants i mostrem el costat divertit de l’enginyeria a partir de
xerrades i dinàmiques de grup interactives.
Young IT Girls ha 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.

●

A més, les YITG ens definim com una associació apolítica, apartidista, asindical, pacífica i contraria a
formar part de qualsevol ideología. A més, ens definim com una associació plural, on tenen cabuda
totes les tendències religioses, sexuals i de pensament, i ens comprometem a treballar activament per
garantir la igualtat i la inclusió de totes les nostres sòcies i voluntàries.

3. Introducció: què és i per a què serveix el RRI
És un document d’ús intern que recull les normes i organització que segueixen les YITG.
Tota aquella informació recollida en aquest document podrà ser actualitzada a mesura que
l’associació avanci i sigui necessari, sempre que hagi estat aprovat abans per assemblea.
S’alenta a totes les sòcies i especialment a la junta a mantenir aquest document actualitzat, ja que
s’utilitzarà com a referència en el dia a dia de l’associació.
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Com co-existeix aquest document amb els estatuts de l’associació? Ambdós documents són vàlids
com a referència per a tots els socis i socies. Els estatuts son un document legal, ha d’existir
obligatòriament, mentre que el règim intern es totalment voluntari. La creació del règim intern és
per iniciativa pròpia de l’associació i busca facilitar la participació de les sòcies. En cas de
contradicció entre ells o de trobar inconcluències s’alenta a tothom a contactar amb un membre
de la junta.

4. Regulació del reglament de règim intern
En aquest punt es defineix el procediment de com es faran modificacions, aprovacions i
ratificacions un cop la primera versió del règim intern s’hagi aprovat.
Tipus de modificacions
● Urgent
● Sensibles
● Bàsics
Procediment de modificacions?
●
●

●
●

Sempre es podrà afegir comentaris al document de l’última versió aprovada del règim
intern, però hi haurà un període específic per dur a terme les modificacions.
El grup de treball encarregat de les modificacions, en el cas de que n’hi hagin, es reunirà
durant el mes de març, per tal de portar la primera versió del règim intern modificat a
l’assemblea d’Abril.
En cas que sorgeixin més modificacions en punts no sensibles, s'enviarà les modificacions
per correu i es deixarà 10 dies de temps per rebre oposició activa.
En cas que sorgeixin més modificacions en punts sensibles, es portarà la nova versió del
règim intern a l’assemblea de Maig.

Modificacions extraordinàries
En cas la junta consideri que s’ha de fer una modificació puntual i/o urgent té dret a convocar al
grup de treball de modificacions per duur-les a terme.

Qui ha d’estar reunit per fer modificacions?
Es portarà el grup des de gestió interna, però les modificacions es faran per grups de treball
temporals creats per a cada modificació en concret. Quan es reuneixin aquests grups de treball hi
haurà d’haver mínim dues persones de la junta.
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Aprovació
● Un cop el grup de treball considera que les modificacions estan acabades, ho presenta a la
junta via email. Si algú de la junta considera que cal revisar-ho convoca reunió de junta.
● Si la junta dona el vist-i-plau, s’envia 15 dies abans de l’assemblea per correu, per a que
tothom s’ho pugui llegir i revisar i afegir els comentaris.
● A l’assemblea si no hi ha comentaris, s’aprovarà el règim intern.
● Si hi ha comentaris, es portaran a l’assemblea i es deixarà un temps específic per debatre
els temes.

5. Qui pot formar part de l’associació?
Primer de tot, remarcar que no es discriminen per procedència, religió, nivell socioeconòmic,
opinió, sempre i quan no entrin en conflicte amb el nostre objectiu i generin conflictes amb el
nostre objectiu o generin conflictes interns dins de l’associació.
A continuació es descriu els punts necessaris per poder formar-ne part com a sòcia.
●

●

●
●
●

Vinculació amb la tecnologia: per poder transmetre els objectius de l’associació és
essencial que es tingui una vinculació continuada, real i demostrable amb la tecnologia.
Per vinculació s'entenen qualsevol dels següents punts:
○ Tenir formació relacionada amb la tecnologia: FP, graus, masters, cursos...
○ Treballar en algún àmbit relacionat amb la tecnologia.
Rang d’edat: Per poder formar part de l’associació cal tenir com a mínim els 16 anys, amb
permís dels tutors legals. D’altra banda, l’edat màxima serà de 35 anys, excepte en el cas
de dones referents.
Gènere: A l’associació no hi ha distinció de gènere i el percentatge d’homes mai podrà ser
major al 50% de les sòcies.
Ubicació: Desitjable tenir vincle amb el territori Català.
Idioma: Entendre i parlar qualsevol dels dos idiomes oficials, català o castellà.

6. Estructura organitzativa
6.1. Junta
Composició
Conjunt de sòcies femenines que tenen com a responsabilitat liderar i representar l’associació de
forma gratuïta. Els grups dins de la junta seran els següents:
● Presidència: Presidenta i Vicepresidenta
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●
●
●

Secretària: Secretaria i en cas d’haver-hi, Vicesecretaria
Tresoreria: Tresorera i vicetresorera en cas d’haver-hi.
Vocals: Sòcies coordinadores dels diferents grups de treball mque no constin en altres
càrrecs.

Drets i Deures
Els contemplats als estatuts, capítol IV, article 18.

Funcions
Les funcions de la presidència, la secretària i la tresoreria són les esmentades als estatuts, capítol
IV.
La funció de les vocals és la coordinació de cadascun dels grups de treball i compartir la situació
de cada grup amb la Junta. D’aquesta manera s’aconsegueix que la Junta tingui una visió global
del funcionament de l’associació.
Cada grup de treball ha d’estar representat a la Junta, ja sigui com a vocal o altres càrrecs de la
junta, excepte la coordinadora de tresoreria que serà sempre la tresorera.

Reunions
La Junta acorda reunir-se de formar ordinaria mensualment, més informació de com han de ser les
reunions es poden trobar als estatus, capítol IV, articles 19, 20, 21, 22.

Renovació de la junta
El procediment per a la renovació de la Junta està especificat als estatuts, capítol IV, article 17.

6.2. Socies
Joves que compleixen els punts especificats en el punt 5 del RRI amb ganes d’implicar-se a
l’associació participant en el seu dia a dia.
Els socis hauran de pagar una quota anual que es determinarà cada any per part de
l’Assemblea General de l’Associació, podent ser aquesta diferent depenent del tipus de soci.
En cas que un associat deixi de formar part de l’associació, no es retornen les quotes ja
meritades.

6.2.2. Drets i deures
Drets:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
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2. Elegir els llocs de representació o d’exercici de càrrecs directius.
3. Ser elegida, després de formar part de l’associació un mínim de 6 mesos, per als
llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
4. Exercir la representació que se'ls confereix en cada cas.
5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació,
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
6. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics.
7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta
Directiva o dels mandataris de l'associació.
8. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
9. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
10. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11.
12. Formar part dels grups de treball.
13. Tenir accés als estatuts, al règim intern i a tota aquella documentació oficial que es
pugui generar.
14. Solicitar informació econòmica i financera de l’associació.

Deures:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament de forma
continua per assolir-les.
1.1.
La dedicació mínima esperada és de 2 hores setmanals.
1.2.
Justificar la teva asistencia o ausencia a les assemblees mensuals.
1.3.
Participar a les votacions de l’associació.
Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i
altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb
aquests.
Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del
règim intern.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l'associació, junta de sòcies i/o assemblea de sòcies.
Mantenir les seves dades actualitzades.
Abonar les quotes pertinents d’acord als procediments que es fixin.
Presentar el certificat negatiu de delictes sexuals cada inici de curs.

6.2.3.Socis Masculins
Les YITG serà una associació formada per membres femenins i membres masculins.
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Això comporta:
● Els membres masculins sí tenen dret a veu i vot en l’associació.
● Els membres masculins no podran dinamitzar activitats.
● Els membres masculins sí podran treballar en les tasques internes de l’associació.
● Els membres masculins no podran representar l’associació en actes externs (ràdio,
taules rodones, seminaris, etc.

6.3. Col·laboradores
●
●
●

Aquestes persones estan exemptes de pagar cuota.
No tindran correu corporatiu de les YITG.
No tindran accés a les eines de treball internes.

6.3.1. Convidades referents
Grup de dones que col·laboren amb l’entitat aportant la seva experiència professional.
Participen a les activitats a les que se les convida com compartim experiències,
formacions internes i creació de noves activitats.
● Les convidades referents no tenen dret a vot en l’associació però si dret a veu a
l’assemblea.
● Les convidades referents si podran dinamitzar activitats sempre acompanyades
d’una socia o dinamitzadora.
● Les convidades referents sí podran treballar en les tasques internes de l’associació.
● Les convidades referents no podran representar l’associació en actes externs
(ràdio, taules rodones, seminaris, etc.)
Les convidades referents rebran un correu mensual informant-les de totes les activitats on
poden participar i l’evolució de l’associació.

6.3.2. Dinamitzadores
Grup de noies que col·laboren amb l'entitat dinamitzant activitats presencials i online. La
seva implicació amb l’associació és més limitada i no se’ls i exigeix una asistencia constant a
reunions o esdeveniments.
● Les dinamitzadores no tenen dret a vot en l’associació pero si dret a veu a
l’assemblea.
● Les dinamitzadores si podran dinamitzar activitats.
● Les dinamitzadores no podran treballar en les tasques internes de l’associació.
● Les dinamitzadores no podran representar l’associació en actes externs (ràdio,
taules rodones, seminaris, etc.)
Les dinamitzadores rebran un correu setmanal amb tots els doodles de les activitats i altres
informacions que es cregui poden ser del seu interès.
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6.4. Mentores
6.4.1. Objectiu mentoría
Per tal de facilitar la incorporació de noves sòcies, l’associació ofereix un projecte de mentoria i
acompanyament.

6.4.2. Qui pot ser mentora
Poden ser mentores totes aquelles sòcies que així ho desitgin i tinguin un coneixement ampli del
funcionament genèric de l’associació. Es demanarà que les mentores siguin membres actives i
proactives amb disponibilitat per guiar i atendre les seves mentorades.

6.4.3. Protocol de bones pràctiques de la mentora
La mentora acompanyarà durant com a mínim els primers tres mesos de prova, i es podrà allargar
el temps que es consideri necessari, sempre que les dues parts estiguin d’acord.
Voler ser mentora, tenir ganes d’acompanyar i motivar a una nova
incorporació amb la finalitat que trobi el seu espai dins de l’associació i
estigui còmode.
2. Informar-se i conèixer a la persona.
a. Cada sòcia te la seva pròpia tarjeta a trello. Les trobaràs al taulell
de gestió interna, a la columna de sòcies. És molt important llegir
la informació que cada sòcia comparteix amb nosaltres al
incorporar-se, sobretot si és la teva mentorada. Allà trobaràs què
ha estudiat, si treballa, una petita descripció, quins són els motius
pels quals vol formar part de l’associació, el que espera de Young IT
Girls, la seva disponibilitat i com li agradaria participar.
b. Un cop has rebut el correu de secretaria amb l’assignació
mentora-mentorada, és important que li escriguis. Els primers dies
són clau.
c. Buscar una estona per parlar amb ella. La millor opció és poder fer
una videotrucada de 30 min.
3. Recordar-li que accedeixi al correu electrònic i la resta d’eines els
primers dies. Si no, es caduquen els accesos.
4. Donar un cop de mà amb les eines, canals de slack, i ajudar-la a posar-se
en contacte amb les responsables dels equips o tasques on vulgui
participar.
1.
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5. Animar-la a fer activitats i agafar tasques. Tenint en compte quines són
les seves motivacions, habilitats i capacitats, proposar-li tasques o
activitats que considerem que encaixen amb ella.
6. Recordar-li (en la mesura del possible) que participi als doodles. Tots són
importants, però heu de ser conscients que els que més es revisen per
veure l’estat de la sòcia són els de l’assemblea.
7. Animar-la a participar en les discussions que es generin. Al prinicipi els
hi pot resultar difícil intervenir.
8. Preguntar-li què tal els primers dies/setmanes a l’associació. Generar
situacions de confiança i ser properes és molt important a l’hora
d’acompanyar una nova incorporació. Podeu també preguntar-li per com
està en general, compartir opinions, etc.

6.5. Comissions de treball
L’associació està organitzada en 7 comissions de treball, líderades cadascuna per una
coordinadora que alhora és part de la junta. En aquesta secció s’explica quina és la funció i
objectius de cada comissió de treball així com el rol i les funcions de les coordinadores.
En general totes les coordinadores seran les responsables de:
Convocar les reunions de la seva comissió a través de Calendar.
Preparar els punts del día i el document on es redactarà l’acta.
Asistir a les reunions de junta i estar al cas de tot el que es dugui a terme a l’associació.
Redactar a l’acta de cada assemblea de sòcies l’estat actual del seu grup de treball perquè
tothom pugui estar al cas de que s'està fent en aquell moment.
● Traspasar convocatòries de reunions, entre altres, a la persona encarregada d’enviar el
resum setmanal.
Adicionalment d’aquests punts esmenats anteriorment, cada responsable tindrà unes tasques i rol
específic que es descriu a les següents seccions.
●
●
●
●

L’organització interna de cada comissió es definirà internament dins la mateixa, així i tot, totes les
comissions de treball tenen un canal d’slack el qual es el seu principal canal de comunicació.

6.5.1. Activitats
6.5.1.1 Definició i objectius
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L'objectiu de l'equip d'Activitats és encarregar-se de tot el que fa referència a la preparació, gestió i
organització d'activitats. Això es fa mitjançant dos subequips: Subequip de catàleg, creació i
manteniment d'activitats (CCMA) i Subequip d'organització d'activitats.
El subequip de CCMA, com el seu nom indica s'encarrega del catàleg i de la creació i manteniment
de les activitats i el seu material. És important destacar que tot i que els membres d'aquest equip
siguin les responsables de l'organització i gestió de totes aquelles accions que siguin necessàries
per tenir el catàleg i el material actualitzat i en bon estat, això no vol dir que només aquestes siguin
qui treballin en la creació i manteniment de les activitats i el catàleg.
El subequip d'organització d'activitat té com a objectiu la gestió de les reserves per part dels
centres o les entitats d'ençà que ens contacten, fins després d'haver dinamitzat l'activitat.

6.5.1.2 Funció de la responsable
La funció de la responsable de l'equip d'activitat és la de gestió i supervisió del funcionament de
l'equip i els subequips. Addicionalment, aquesta té accés al Hello i al Forms de reserves. Per tant,
és la responsable d'abocar la informació de les reserves al Trello i a l'Slack. A més serà la persona
de contacte amb els centres i entitats que hagin duit a terme una reserva fins que se'ls assigni una
responsable. Durant tot el procés d'organització d'una activitat la responsable farà seguiment de
totes les activitats i supervisarà que no hi ha cap problemàtica.
A més, és part de la seva tasca el bon funcionament dels dos subequips, informant les seves
membres i ajudant-les en la mesura del possible.

6.5.2. Partners
6.5.2.1 Definició i objectiu
#TODO

6.5.2.2 Funció de la responsable
#TODO

6.5.3. KPI’s
Objectiu del grup:
L’equip de KPI’s (Key Performance Indicators) té com a objectiu recollir, analitzar i informar dels
principals indicadors i variables que afecten a l’associació, amb l’objectiu d’avaluar de manera
contínua el progrés de l’activitat i l’impacte d’aquesta.
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Funció de la responsable:
Com a responsable del grup les funcions principals consisteixen en vetllar per el correcte
desenvolupament de l’activitat d’aquest i per la comoditat i motivació de les socies que hi
participen. Com a tasques concretes podem esmentar les següents:
●

Asistir a les reunions de junta i estar al cas de tot el que es dugui a terme a l’associació que
pugui requerir de les dades que hem recollit o de la nostra col·laboració directe.

Reunions i comunicació:
De forma general ens reunim un cop al mes telematicament per veure l’estat de les tasques del
grup. En els períodes de màxima activitat per l’equip, inici i final de curs, la frequencia de les
reunions pot incrementarse. Ens mantenim en contacte pel canal de Slack #b_kpis i les principals
tasques que duu a terme l’equip són les següents:
●
●
●
●
●

Seguiment xxss (seguidors, publicacions…)
Recollir aparicions en premsa de l’associació i/o les seves socies.
Realitzar enquestes després de les activitats i extreure'n conclusions.
Redactar el report anual on resumim l’activitat de l’associació tant a nivell intern com
extern durant el curs anterior.
Coordinació del grup de research (c_kc_research)
● El subgrup YITG Research te com a objectiu elaborar contingut propi, normalment
en forma d’informes a partir d’enquestes creades per nosaltres i la posterior anàlisi
de les dades recollides. El contingut està relacionat amb àmbits del món STEM i
normalment contextualitzat amb una visió feminista.
● En aquest subgrup participen tots els membres de KPIs
interessats/des però també socies d’altres grups de treball.
● No hi ha una figura de responsable del subgrup. Quan es considera
necessari es convoquen reunions del propi subgrup on es convida
a participar a qualsevol sòcia interessada.

6.5.4. Gestió Interna
Objectiu del grup:
L’equip de gestió interna és l'encarregat de l'organització de les i els socis, dinamitzadores i
convidades referents, així com de la comunicació interna, i el seguiment del correu electrònic
general de l'associació (hello@youngitgirls.org).
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Subequips i tasques:
Està dividit en els següents subequips i tasques:
● Incorporacions: subequip de gestió interna encarregat de fer tot el procés d'alta
d'aquelles persones que vulguin formar de l'associació. Aquest procés s'inicia un
cop la persona interessada contacta amb l'associació fins a que forma part com a
sòcia o dinamitzadora. Les incorporacions de convidades referents no es gestionen
desde aquest subequip. Les tasques que realitza aquest equip inclouen respondre
el correu electrònic inicial, proporcionar tota la informació necessària sobre
l'associació a la persona interessada, ajudar-la a trobar el seu espai o tasca dins de
l'associació, crear accessos a totes les eines que s'utilitzen, passar la seva
informació a les bases de dades i trello i comunicar qui és la seva mentora.
● Fem equip: subequip de gestió interna encarregat de recollir idees i necessitats que
tenen les socies, així com organitzar aquelles més demandades. S'inclouen aquí
formacions internes, xerrades de qualsevol temàtica i activitats virtuals i
presencials per tal de construir lligams entre totes les membres de l'associació i
crear vincles.
● Convidades referents: subequip de gestió interna encarregat de fer tot el procés
d'alta i seguiment d'aquelles dones que vulguin formar part de l'associació com a
convidades referents. La comunicació entre aquest equip i les convidades referents
es gestiona desde el correu de secretaria. Les tasques d'aquest subequip inclouen
respondre els correus electrònics desde el primer moment que contacten, donar
d'alta a aquelles dones que volen formar part, informar-les de què fem a
l'associació a través d'un correu mensual i oferir-lis participar en activitats,
assemblees o altres esdeveniments que puguin encaixar amb els seus perfils o
motivacions.
● Transparència: subequip de gestió interna encarregat de redactar la memòria
d'activitats de cada curs, ???
● Igualtat: ???
● Altres tasques: l'equip de gestió interna és també encarregat de:
○ Redactar i enviar els dilluns un resum setmanal informant a totes les socies
de les activitats que s'estan organitzant o ja estan tancades, les reunions
internes que hi haurà, votacions i formularis, i altres missatges que calgui
comunicar perquè tothom pugui estar al dia.
○ Cercar una mentora per cada persona que s'inicia a l'associació, així com
gestionar l'equip de mentores (proporcionar manuals i protocols).
○ Conèixer quines sòcies formen part de l'associació, revisar les seves
motivacions i fer un seguiment per tal de que es sentin còmodes i
vinculades a l'associació. Alhora, també fa una revisió trimestral per saber
si participen als doodle de les assemblees o assisteixen. En el cas de no ser
així durant tres mesos seguits, l'equip contacte amb elles per donar-les de
baixa.
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○

○
○
○
○

Sol·licitar, revisar i tenir un control sobre documents interns de les
persones de l'associació com ara política de privacitat, drets d'imatge o
certificat negatiu de delictes sexuals.
Revisió de protocolos internos con igualtat o transparència.
Gestionar els correus electrònics que arriben al correu general de
l'associació i enviar-los als equips adients (partners, comunicació, etc).
Gestionar les eines i espais comuns de l'associació com ara drive, slack,
trello i el magatzem.
Gestionar l'assegurança de responsabilitat civil i pòlissa d’accidents
voluntaris .

Reunions i comunicació:
●
●
●
●

S'organitzen reunions de tot l'equip o subequips quan són necessàries.
El canal principal de comunicació tant de l'equip com subequips és per slack.
Les tasques pendents i en curs i la informació bàsica de totes les persones que formen part
estan organitzades en targetes al taulell de gestió interna de trello.
La documentació de les persones que formen part s'emmagatzemen a drive o DynamoDB.

6.5.5. Web
Objectiu del grup:
L’equip Web s’encarrega del manteniment i l’actualització de la pàgina
www.youngitgirls.org. La web es desenvolupa en Wordpress amb el plug-in Elementor, per
tant no és necessari saber programar ja que funciona amb “capses de contingut” que
només cal arrossegar.
● Les principals tasques que duu a terme l’equip són les següents:
- Manteniment de incidències
- Actualització de recursos i contingut: fotos sòcies/ articles/ catàleg
activitats...
- Preparar botiga online (punt en standby, si es consolida en un futur
necessitarem una responsable de gestionar les comandes - informar a
tresoreria+equip de merchandising).
- Analitzar el flux de visites per millorar la usabilitat de la web
- Millorar el posicionament SEO
- Proposar noves pàgines/funcionalitats
D’aquestes tasques, algunes són recurrents (com afegir fotos de noves incorporacions o
articles que publiquem). Aquestes s’assignen a una sòcia de l’equip que les va completant a
mesura que tenim nou material.
●
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6.5.6. Comunicació
Objectiu del grup:
L’equip de comunicació és l'encarregat de gestionar les xarxes socials de l’associació, així com les
col·laboracions no remunerades que puguin sorgir. Per col·laboracions s’entèn vincles que es
puguin establir amb revistes/diaris digitals/físics per col·laborar-hi (puntualment o de forma
recurrent) escrivint-hi articles per part de les sòcies, o bé realitzant-hi entrevistes. També des de
comunicació es gestiona la difusió d’actes o activitats que es puguin fer des de l’associació o des
d’altres entitats amb qui es decideixi col·laborar. Per últim, l’equip, és l’encarregat de portar la
secció de màrqueting i les campanyes de promoció que puguem tenir. El seguiment de totes
aquestes tasques es fan des del correu personal de la sòcia que en sigui la responsable i des del de
l’equip: comunicacion@youngitgirls.org.

Tasques:
-

Fer difussió a xarxes socials del contingut que s’acordi des de l’equip i d’aquelles
campanyes en les que s’hagi treballat.
Gestionar la col·laboració amb diaris/revistes/entitats/persones digitals/físics que ens
sol·licitin informació/suport per articles/entrevistes.
Coordinar el màrqueting (a nivell de difusó/ideació, etc.)
Portar els comptes de xarxes socials (actualment LinkedIn, Twitter, TikTok, Youtube,
Spotify, IVoox, Instagram).
Portar aquelles col·laboracions amb entitats que no impliquin aportació econòmica en
conjunt amb l’equip de partners.
Fer arribar a l’equip de KPIs les dades que s’extreguin de cada xarxa de forma trimestral
(nombre seguidors, viralitat de les publicacions, etc.). Aquesta tasca es fa des de Twitter,
Instagram, TikTok i LinkedIn.

Subequips i organització interna:
-

Cada xarxa social disposa d’un canal de Slack propi per treballar de forma separada de la
resta.
Es procura fer una reunió trimestral de tot l’equip de comunicació per analitzar les tasques
que s’han fet fins al moment, i plantejar els següents mesos de campanyes i feines.
Es creen grups temporals quan s’ha de treballar en alguna col·laboració puntual o en
campanyes de durada finita.
Els subequips fixes s’autogestionen.
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6.5.7. Tesoreria
Objectiu del grup:
L’equip de tresoreria és l'encarregat de gestionar el flux de diners del compte bancari de
l’associació, així com de la generació i recepció de factures que poden sorgir per compra de
material, col·laboracions o altres durant el curs, i el seguiment del correu electrònic de l’equip
(tesoreria@youngitgirls.org).

Tasques:
● Mantenir un constant seguiment del flux de caixa del compte bancari (Triodos) de YITG,
tenint actualitzat el full d’excel.
● Guardar els fulls d’inscripció de les noves sòcies i anotar-ne les dades bancàries al full
d’excel general.
● Realitzar el cobrament de la quota anualment a totes les sòcies.
● Guardar les factures obtingudes de les compres i enllaçar-les al full general de flux de
caixa amb el moviment bancari corresponent.
● Generar les factures necessàries per col·laboracions, activitats o altres ingressos.
● Anotar les despeses que realitza cada sòcia durant el curs, per després poder-les agrupar
i retornar els diners corresponents a cada una.
● Mantenir el contacte amb la gestora de l’associació (Maria José Aragones mjaragonesv@gmail.com) i proporcionar-li la informació necessària perquè pugui
generar els tràmits legals necessaris.
● Cada trimestre, enviar a la gestora les factures acumulades, tant rebudes com emeses,
juntament amb l’extracte bancari d’aquests mesos, perquè la gestora pugui realitzar la
declaració trimestral de l’IVA. La informació dels mesos s’ha d’agrupar de la següent
manera:
○ Gener, febrer i març
○ Abril, maig i juny
○ Juliol, agost i setembre
○ Octubre, novembre i desembre
És necessari fer la declaració de l’IVA els 15 dies del mes següent de cada grup. Per tant,
un cop acabat el mes, s’ha d’enviar tan aviat com es pugui la documentació perquè la
gestora pugui revisar-ho i enviar-ho.
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6.5.8. Grups de treball temporals
Es considera un grup de treball temporal aquella agrupació de més de dues sòcies amb un finalitat
específica que es durà a terme en un temps determinat i de manera puntual. Aquest grup es
dissoldrà tan aviat com l’objectiu s’hagi assolit.
Aquests grups dependran i formaran part com a mínim d’una de les comissions permanents. Es
recomana que els grups de treball temporals tinguin una sòcia responsable, que serà l’encarregada
de mantenir informada la coordinadora de la comissió/ns permanent/s.
Si es considera necessari, es crearan les eines i grups pertinents per facilitar la feina entre les
voluntàries.

7. Ús de la llengua
L’idioma preferent serà el català, en cas que no sigui possible s'utilitzarà la segona llengua que
serà el castellà. La documentació oficial serà sempre en català. Les actes es faran en català, excepte
en cas que la persona encarregada de fer ladocume
○
○
○
○
○

Documentació oficial (estatuts, règim intern i protocols): es farà en català.
Actes: Tot i ser un document oficial, es farà ús de la llengua en que la persona qui
redacti es senti més còmoda.
Documentació interna: El que sigui més adient pel grup que l’utilitza.
Canals de comunicació: Resum setmanal, slack, Trello. Cada persona és lliure
d’escollir.
Activitats
■ Dinamització d’activitats: Es prioritzarà el català, en cas que no sigui
possible s’utilitzarà la segona llengua.
■ Material d’activitats: es farà en català.
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8. Organització dels recursos
8.1. Material d’activitats físic
L’equip d’Activitats i en especial el subgrup de #c_a_ccma_catalogo_creación_manten_actividades
és el responsable del material descrit en aquest punt.
● Quin és el material d’activitats físic?
El material físic de les yitg són tots els objectes i material fungible que necessitem per dur a terme
les nostres activitats.
● On està el material?
El material físic de les activitats es guarda al magatzem del Mister traster, Plaça Espanya.
Direcció

Carrer de Béjar, 23, 08014, Barcelona

Número de magatzem
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Accés

Porta principal i ascensor

080320#

Candau

8320

En cas de no trobar el material necessari aquí, cal dir-ho al canal #c_ccma_control_material i es
buscarà la solució. En cas de ser urgent, cal dir-ho al canal #a_urgente.
● Què faig si necessito el material?
Si es necessita el material del Bluespace per dur a terme una activitat es recollirà seguint els passos
descrits seguidament.
1. Escriure a la fulla de control el material que portes o reculls.
2. Indicar nom + data + material i si retornes o reculls (en l’apartat descripció)
3. Si material d’activitats, fes una foto a la fulla de control un cop hi escriguis si agafes
material o si el retornes i enviala al canal #b_actividades.
4. Si es material d’un altre tipus (compres,merchan,etc) avisar a la responsable, i
omplir la fulla de control.
5. Deixa el material tal i com l’has trobat.
6. El material per dinamitzar activitats està preparat, quan el retornis, assegurat de
deixar-lo exactament igual. (per exemple, targetes dintre de les seves bosses,
candaus tancats, etc).
7. Avisar pel canal #c_ccma_control_material si quelcom s’ha perdut o trencat.
8. Si cal portar bolis a l’activitat els podeu agafar de la caixa de bolis sempre que es
retornin.
9. Podeu agafar llapis o globus per regalar als assistents.
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8.2. Material d’activitats virtual
El material d’activitats virtual de les YITG són tots els arxius, continguts audiovisuals i eines digitals
que es requereixen per dur-les a terme. Estan distribuits en diferents plataformes:
●
●

●
●

●

Drive: Accedeix amb el teu propi compte de les Young It Girls. En cas que siguis voluntària i
no tinguis compte yitg pots accedir-hi amb el teu gmail.
Canva: Eina per la creació de presentacions i recursos visuals. Pots accedir-hi amb el teu
correu Young It Girls. En cas que siguis voluntària i no tinguis compte yitg contacta a la
responsable de l’activitat.
Kahoot: Eina per fer qüestionaris interactius amb els infants. Trobaràs l’accès al manual de
l’activitat.
Mentimeter: Eina amb la que podem interactuar amb els assistents de les activitats de
forma que nosaltres fem una pregunta i tothom pot aportar respostes anonimament.
Trobaràs l’accès al manual de l’activitat.
Plantilles: Tots els recursos digitals tenen plantillas fetes. Per dur a terme una activitat a
un centre es farà una còpia de la plantilla i modifica la còpia si és pertinent.

Si necessiteu accedir al compte de les YITG de les anteriors plataformes contacta amb
l’administradora de comptes, ara mateix Alejandra Garrido Atienza o Marina Prats .

8.3. Inventaris
L’inventari del material de les activitats es troba en el següent enllaç.
● Es farà una actualització inventari anual un cop l’any al Juliol. D’aquest inventari sortirà la
llista de compres a fer durant l’estiu per poder començar el curs amb el material complet.
● La responsable de material convocarà cada any un equip de voluntàries per fer l’inventari
anual.
● Trimestralment es digitalitzarà la fulla de control del bluespace per tal de tenir actualitzat
l’inventari i saber quan estem exhaurint existències.

8.4. Propostes d’adquisició de recursos
8.4.1. Reposició de material
En cas que s’hagi de comprar material per activitats cal avisar a la responsable de material
i ella farà la compra directament. La responsable de material haurà d’actualitzar l’inventari
amb la nova compra i portar-ho al bluespace.
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8.4.2. Adquisició de nou material
En cas de voler crear una nova activitat que requereix de material nou, caldrà:
1. Fer la proposta de nova activitat que implica una despesa, tal com s’explica a
l’apartat 10 del règim intern.
2. Un cop aprovada i acceptada la despesa, la responsable de material serà la que
farà la compra. Seguidament s’encarregarà d’actualitzar l’inventari i rendir comptes
amb l’equip de tresoreria.

9. Activitats
9.1. Gestió de les activitats
9.1.1. Gestió de les reserves
Les passes que es segueixen en el procés de reserva d’activitats són les següents:
1. El primer contacte es fa mitjançant el Forms de reserva d’activitat. En cas que un centro
contacto l’associació mitjançant altres medis (correu, xarxes socials, etc.) es redirigirà la
persona a Activitats (hello@youngitgirls.org) i seguidament se l’indicarà que facin ús del
Forms.
2. La coordinadora anirà recollint contínuament la informació del Forms (marcant les dades
recollides) i l’abocarà al Trello, on es crearà una targeta per activitat.
3. La coordinadora contactarà al centre explicant que la seva reserva s’està processant i que
aviat se’ls assignarà una sòcia responsable. En aquest correu es farà creant un fil de
correus nou (amb l’assumpte: “[YITG] – Activitat a Centre”), el qual (si és possible) es
mantindrà durant tota la gestió de la reserva. En el correu, es demanarà confirmació de la
informació rebuda per tal de prosseguir amb la gestió de la reserva. Si aquesta confirmació
no arriba en un mes, s’enviarà un recordatori, el qual si no és respost en 15 dies, es
procedirà a cancel·lar la reserva, informant el centre.
4. La coordinadora mitjançant el canal d’Slack #a_organizaciónactividades informarà la
resta de sòcies de les activitats sol·licitades i les seves característiques. En aquest pas les
sòcies es poden oferir voluntàries per agafar el rol de responsable d’activitat.
5. Les responsables d’activitats s’afegiran a la targeta de Trello de l’activitat.
6. Es farà un correu (al fil creat al punt 3) informant el centre sobre quina sòcia serà la
responsable.
7. La responsable es presentarà i tornarà a demanar confirmació sobre les dades del Trello.
En especial el nombre de participants, edats, localització del centre i disponibilitat del
material que requereix l’activitat.
8. La responsable crearà un Doodle, sempre abans preguntant al centre quin és el seu horari
lectiu exactament. En el moment que una responsable comença la gestió d’una activitat i
aquestes no tinguin data preferent el Doodle començarà un mes després del dia en qüestió
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i tindrà una durada de dues setmanes (ex: avui dia 20/10 començo com a responsable
d’activitat, la primera data del Doodle serà dia 20/11 i la darrera dia 4/12).
9. La responsable posarà el link del Doodle a la checklist de la targeta de Trello del Resum
Setmanal abans de dilluns a les 12h amb una petita explicació. La informació que s’ha
d’incloure és: Doodle, nom del centre, horaris (matins, tardes, no lectius), activitat i
modalitat (presencial/online).
10. La responsable revisarà les respostes del Doodle durant la setmana i el divendres tancarà
data sempre que hi hagi dues o més (preferiblement a tres o més) sòcies amb
disponibilitat. En cas de sortir més d’una data s’agafarà la més propera.
11. Per tal de tancar equip, la responsable crearà un fil al canal #d_dinamización Slack amb les
sòcies que han indicat disponibilitat i se’ls recordarà les característiques de l’activitat i se’ls
demanarà per segona vegada confirmació. Si hi ha més de 3 sòcies i es troba que no és
necessari ser tantes en aquest xat es decidirà qui hi assistirà.
12. La responsable enviarà un correu al centre (al mateix fil que als punts 3 i 6 si és possible)
informant de la data i hora de l’activitat i les dinamitzadores (link plantilla). Es recomana
escriure el nom de les dinamitzadores utilitzant “@nom” per tal de posar-les en còpia. En
aquest mateix correu es recordarà quin material és necessari per a l’activitat. Es demanarà
confirmació d’haver rebut aquesta informació (el centre fona fe que sap quin dia i hora
els hem assignat). En cas que el centre no pugui fer l’activitat el dia que ha sortit més votat,
si és possible, s’oferiran els altres amb suficients vots com a alternatives.
13. La responsable en rebre la confirmació per part del centre marcarà la targeta de Trello com
a “lista y preparada” i canviarà de columna. En cas de no rebre confirmació una setmana
abans, se'ls farà un recordatori i si dos dies laborals abans de l'activitat no s'ha rebut
confirmació, es procedirà a cancel·lar l'activitat.
14. La responsable crearà un esdeveniment al Calendar des del seu correu @youngitgirls.org i
convidarà a les dinamitzadores, al hello@youngitgirls.org i al correu YITG de la
coordinadora d’activitats.
15. La responsable recordarà a les dinamitzadores on trobar el manual i el material que
necessiten.
16. La responsable enviarà un correu al centre (les dinamitzadores en còpia) el dia abans de
l’activitat fent un recordatori.
Cancel·lació: Si l’activitat es cancel·la en algun punt de la gestió de la reserva, la responsable
s’encarregarà a fer el formulari After Activity per tal de deixar constància de les dades del centre i
del motiu de la cancel·lació.

9.1.1.1. Priorització de les reserves d’activitats
●

Només s’organitza una activitat per centre de forma simultánea. En cas que demanen més
d’un grup, primer es tanca un grup i en funció de la valoració, s’organitza els següents
grups, un per un.
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●

●
●
●

De mitja cada responsable pot gestionar de forma sencilla 2 activitats i fins a 4 activitats en
cas d’alta demanda. El nombre de responsables de cada moment limitarà el nombre
d’activitats que podem gestionar de forma simultanea.
Un cop l’activitat està organitzada (a la columna LISTA) ja es pot començar a agafar noves
activitats.
En circumstàncies normals es gestionen les reserves en ordre cronològic d’ompliment del
Forms de reserva d’activitats.
Es considerarà en situació d’allau de reserves quan:
○ El nombre de reserves no assignades a cap responsable superi les 10.
○ Les responsables no puguin gestionar més activitats de les que ja tenen.

Criteris de filtratge de reserves en cas d’una allau:
1. La coordinadora contactarà els centre i els explicarà la situació.
2. Les activitats en horari de tardes i cap de setmana es prioritzaran
3. Les activitats en centres públics es prioritzaran
4. Les activitats amb dates específiques es prioritzaran.
5. Ubicació de l’activitat: Intentem donar prioritat a aquelles activitats que ens permetin fer
presencia igualitaria a tot el territori català.
Aquelles activitats que organitzen des de les YITG o es facin en col·laboració amb altres entitats no
estaran sotmeses al passos a aquest procés de priorització, ja que es gestionen de forma diferent.

9.1.3. Imatge de les voluntaries
En cas de ser posible, es recomana a les dinamitzadores d’activitats portar la samarreta de les
YITG.
En cas de no ser posible l’ús de les samarretes de les YITG, les dinamitzadores no podran vestir
amb missatges o imatges polítiques o que vagin en contra dels principis i valors de l’associació.
Es demana a les dinamitzadores que tinguin en compte que s’està treballat amb infants i joves,
per tal s’ha de fer ús d’un llenguatge verbal i no verbal correcte. Es recorda que durant les
activitat les dinamitzadores representen l’associació, i per tant si es vol respondre a títol
personal s’haurà de deixar clar.

10. Gestió dels diners
10.1. Protocol de despeses
L’objectiu és establir un procediment estàndard alhora de gastar els diners de l’associació. En
aquest protocol es definirà quins tipus de despeses poden haver-hi a l’associació i com
aprovar-los.
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10.1.1. Requisits per fer una despesa
● Si la despesa es tracta d’un servei, es valorarà que cap sòcia pugui realitzar-lo, ja sigui
per temps o per capacitats
● Caldrà aprovar-la per Junta.
● Si la despesa es tracta d’un servei, caldrà tenir tota la informació de les capacitats de la
persona o entitat contractada (CV, portfolio, etc).
● En cas que es tracti de material, caldrà fer un estudi de mercat per tenir diverses
opcions.

10.1.2. Tipus de despeses
Indispensables
●

Què es considera indispensable?
Despeses necessàries per a que l’associació pugui seguir funcionant correctament.

● Com ho comuniquem a les sòcies?
S’enviarà un email a totes les sòcies, conforme s’ha aprovat un nou pressupost per una
despesa indispensable.
● Com s'aprova?
Si en els propers 10 dies des de l’enviament del email, no es notifica cap negativa, es
dóna per aprovat.
● Exemple de despeses indispensables:
○ Hosting
○ Bluespace
○ Bústia de l’associació
○ Assegurança de responsabilitat civil
○ Material de manteniment d’activitats

No indispensable:
Què es considera no-indispensable?
Despeses per a millorar algun aspecte de l’associació que no essencials pel correcte
funcionament d’aquesta.
● Com es comunica a les sòcies?
La sòcia o socies que vulguin proposar aquesta nova despesa ho haurà de comunicar a
algun membre de la junta per email a secretaria@youngitgirls.org. A la reunió mensual de junta es
valoraran les diferents propostes rebudes durant aquell mes.
● Com s’aprova?
1. El primer pas es que la Junta aprovi la voluntad de dedicar diners a certa
●

proposta. Per aprovar-ho cal la participació del 100%, mínim 6 persones votant SI
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i com a màxim 1 persona vota NO. En aquesta reunió es definirà el pressupost
màxim a destinar a aquesta despesa.
En cas afirmatiu, la proposta es classificarà en:
● Urgent: implica que no pot esperar a la següent assemblea, aleshores
s’enviarà a totes les socies un email amb el pressupost i es tindran 48h per
oposar-se o per presentar objeccions.
● No urgent: la proposta de despesa es presentarà a la propera assemblea, i
seguidament s’enviarà un formulari d’aprovació que es tancarà en 48h. Un
cop tancat el formulari, s’enviarà el resultat de la votació per email.
○ Per aprovar la votació cal una participació del 50% de les sòcies i ⅗
parts (de la participació) de SI.
○ En cas contrari, la proposta no es duria a terme.
2. El segon pas es la presentació de propostes.
● Urgent: En la mesura del possible, s’intentarà tenir tres propostes però si
no és així, es tirarà endavant la proposta que es tingui.
● No urgent: Caldrà tenir com a mínim tres propostes. Totes les sòcies
poden presentar propostes, enviant-les a secretaria@youngitgirls.org, en el
termini de 15 dies, si fos necessari es podría prorrogar.
3. L’últim pas és seleccionar la proposta.
● Urgent: En cas de tenir diferents propostes, es deixarà 24h per votar entre
elles. Es requerirà la participació completa de la junta i la resta de sòcies
que puguin participar.
● No urgent: Les diferents propostes es presentaran a la següent assemblea
on es deixarà un espai per dubtes. Seguidament es deixaran 48h per votar
entres les propostes. La proposta més votada serà l’escollida.

Observacions
1. Les persones amb conflictes d'interès amb una proposta, no podran participar a la
votació per la selecció de la proposta.
2. Els contractes recurrents seran revisats anualment a la Junta.
La finalització d’un contracte abans del temps acordat, ha de ser aprovat per
l’assemblea, 50% participació.

10.2. Despeses d’activitats
En aquest punt s’explica el procediment de compra de material de manteniment de les
activitats que hi ha actualment al catàleg. Aquestes compres, les paga inicialment la sòcia i
posteriorment l’associació abona la quantitat pagada. Únicament estaran justificades les
devolucions associades a despeses d’activitats.
1. Si es una compra superior a 50€, s’ha de comunicar prèviament amb tresoreria, a
través del seu canal de Slack o per email.
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2. Es recomana realitzar la compra amb la tarjeta de crèdit que te associada a la conta
bancaria on es cobra la quota de sòcia.
3. Sempre, excepte casos molt puntuals on caldrà guardar el tiquet, es requerirà
demanar factura a nom de l’associació:
Nom

Associació Young IT Girls

Direcció

Hotel d'Entitats Barcelona
Gràcia, buzon nº 10
Carrer de la Providència, 42
08024 Barcelona

CIF

G67301291

Inscripció registre

62812, secció 1ª

Correu

hello@youngitgirls.org

4.

5.

Envía el tiquet o la factura (foto o pdf) al correu tesoreria@youngitgirls.org amb:
-

Una breu descripció de la compra

-

L’import total a retornar, en cas que hi hagi més d’un tiquet.

-

IBAN on fer la devolució

L’equip de tresoreria farà les devolucions 3 cops l’any, on aniràn acomulant les
despeses a retornar a una mateixa sòcia.

10.3. Costos de desplaçament
En cas que necessitis desplaçar-te per realitzar una acció relacionada amb l’associació hi ha
certs casos en què pots sol·licitar la cobertura de les despeses d’aquest trasllat.
● Trasllat, fora del teu municipi de residència habitual, per realitzar activitats o
esdeveniments en nom de les YITG. Cal omplir aquest document amb les dades
indicades i enviar-ho a tesoreria@youngitgirls.org.
○ Si el desplaçament es en transport públic: Adjunta una foto del teu bitllet
(ambdues cares) al mateix mail.
○ Si et desplaces amb el teu vehicle privat, tingues en compte que sempre
prioritzem l’ús del transport públic.
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10.4. Dietes
En cas que el desplaçament de les dinamitzadores per duur a terme l’activitat sigui lluny del
seu lloc de residència habitual, l’associació subvencionarà 10€ de dietes per àpat.

13. Valors dintre l’entitat
13.1. Valors, missió, visió
13.2. Protocol d’igualtat i gestió de conflictes
S’està treballant en definir el protocol d’igualtat de l’associació que es podrà trobar en el
document adjunt aquí.

13.3. Transparència
S’ha definit un protocol de transparència que es pot trobar en el document adjunt aquí.

14. Referències:
[1] El reglament intern d’una associació
[2] La meva entitat necessita un reglament de regim intern?
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