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El nou LO CAMPUS número 26 ja és al  
quiosc. Preu: 1,30 € 
 
Pels estudiants de la UdL  
tenim accés gratuït  
a la seva versió digital :  
http://issuu.com/locampus/docs/
lo_campus_n__mero_26/0 
 
Compreu també un exemplar al quiosc per 
ajudar a la premsa universitària. 
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VOLUNTARIAT 2014-2015 
Associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL 

 

Tasques de voluntariat per a estudiants,  

professors i administratius de la Universitat 

 

1 “Online Community Manager” 

 

Descripció de l’oferta:  
Animador de les publicacions i activitats de LO CAMPUS i de LO 
CAMPUS DIARI a les Xarxes Socials.  
 

Requisits:  
Ser un malalt i un obsessiu provat de les Xarxes Socials. És impres-
cindible demostrar que el candidat se sap moure com una anguila al 
Facebook i al Twitter.I mprescindible saber escriure el català i el 
castellà. Es valorarà molt si sap francès, italià,  anglès i/o occità.   
 

Lloc de treball:  
Voluntariat virtual. 
 

 
■ Enviar currículum amb escrit de presentació, especificant les qualitats que el candidat creu que té per  

l’oferta de voluntariat a la que es presenta, independentment de títols i experiència. 

 
■ Enviar via e-mail la documentació a l’adreça:  voluntariat@locampus.cat 

 

 

(Pels estudiants universitaris, segons els seus estudis i assignatures que estiguin matriculats, hi ha la possibilitat 
d’aconseguir crèdits acadèmics en la seva Universitat. Nosaltres negociarem amb els professors en cada cas. No 
sempre és possible). 

  

 

4 Realitzadors de vídeos 

  

Descripció de l’oferta:  
Editor i realitzador de entrevistes periodístiques en vídeo per a les 
Webs de premsa universitària. 
 

Requisits:  
Estudiant d’estudis  audiovisuals de qualsevol nivell o estudiant no 
universitari però amb obra audiovisual feta o un autodidacte super-
creatiu.  
 

Lloc de treball:  
Voluntariat virtual.  

 

1 Dibuixant de còmics i caricatures 

Descripció de l’oferta: 
Treball creatiu en còmics i caricatures per a LO CAMPUS i per a LO 
CAMPUS DIARI. Nivell acadèmic en formació artística o autodidacte 
entusiasta. 

 
Requisits: 
Ser un malalt creatiu d’Internet, dels còmics i del dibuix satíric.  
Saber treballar artísticament sobre un guió confeccionat per altres. 
Demostrar que sap treballar amb un context digital. I com a prova: 
presentar-nos un primer esbós de caricatura d’alguna autoritat uni-
versitària o municipal.  

 
Lloc de treball: 
Voluntariat virtual. 

 

10 Voluntaris com  

“Antenes de comunicació”  

per a les Facultats i Escoles de la UdL 
 

Descripció de l’oferta: Voluntariat com “antena de comunicació” 
de LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI als departaments i centres de la 
Universitat de Lleida. Una “antena de comunicació” és una ajuda 
per detectar que cap activitat de la comunitat universitària quedi 
fora de la visualització pública en la premsa universitària. Vo-
lem  parlar de tot, sense oblidar-nos de res, ni de ningú. La trans-
versalitat, el pluralisme i la independència periodística són la nostra 
línia editorial. 

Requisits: Voluntaris dinàmics per teixir sinèrgies.   
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