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Què és? 
És un espai de formació organitzat pel Departament de Benestar 
Social i Família i dut a terme per escoles del Pla de Formació del 
Voluntariat de Catalunya i altres entitats especialitzades. Aquesta 
edició consta de cursos presencials en diverses ciutats de Catalun-
ya, tallers a les ciutats de Barcelona i Sabadell, i cursos en-línia que 
potencien l'oferta formativa de la Generalitat.

A qui s’adreça? 
A les persones voluntàries, als coordinadors/es de voluntariat i als 
dirigents de les entitats sense ànim de lucre, si bé hi ha una oferta 
de cursos d’iniciació oberta a la ciutadania en general.

On es fa i quan? 
Es du a terme de manera presencial a Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Igualada, Granollers, Reus, Salt, Sabadell i Tortosa, i a 
través d’aula virtual. Les formacions es duen a terme entre el 2 de 
juliol i el 19 de setembre, amb dos moments forts de formació els 
dies 3 i 4 de juliol i 18 i 19 de setembre.

Quin és el programa? 
El programa el conformen quasi 50 accions formatives: 29 cursos 
presencials, 6 cursos del PFVC, 3 d’ells en línia, i 14 tallers .

Inauguració 
El dia 1 de juliol tindrà lloc la inauguració oficial de l’Escola d’Estiu 
del Voluntariat al Centre Cultural el Born de Barcelona.
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Indicacions i condicions d’inscripcions 
•L’Escola d’Estiu del Voluntariat 2015 s’adreça a membres d’entitats  
 sense ànim de lucre; els cursos d’iniciació al voluntariat i altres  
 formacions inicials estan oberts a tota la ciutadania. 

•Per participar-hi cal ser més gran de 18 anys, si bé als cursos  
 d’iniciació al voluntariat es permet la inscripció de més grans 
 de 16 anys. 

•Totes les formacions d’aquest programa no tenen cost de 
 matrícula. 

•Les escoles responsables de la formació no consideraran en ferm  
 cap inscripció que no tingui totes les dades que se sol·licitin. 

•El màxim de places disponibles és d’entre 25 i 30, i s’adjudicaran  
 per rigorós ordre d’inscripció. Qualsevol canvi en el lloc de  
 realització del curs o taller, respecte al que figura en el programa,  
 serà comunicat als alumnes per l’escola/entitat responsable. 

•L’organització de l’EEV’15 es reserva el dret de suspendre qualsevol  
 formació que tingui un nombre d’alumnes inscrits inferior a 15. 

•L’aprofitament de la formació dóna dret a l’alumne/a a rebre un  
 diploma acreditatiu de la formació. 

•Aquesta activitat és finançada amb fons públics. Us demanem un  
 compromís responsable; si us hi heu inscrit i no podeu assistir-hi,  
 comuniqueu la baixa amb suficient anticipació perquè pugui ser  
 coberta. 

•Les inscripcions comencen el 8 de juny de 2015 

Data límit d’inscripcions
•Per als cursos dels dies 3 i 4 de juliol i els tallers dels dies 2 juliol,  
 la data límit d’inscripció és el 21 de juny. 

•Per als cursos dels dies 18 i 19 de setembre i els tallers del dia 17  
 de setembre, la data límit d’inscripció és el 23 de juliol. 

•Per als cursos en línia, la data límit es pot consultar a cada curs.

•Per als cursos presencials del PFVC la data límit es pot consultar  
 a cada curs. 

Si l’adreça d’inscripció al curs us dóna errors, contacteu amb 
l’escola responsable del curs. 
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CURSOS	PRESENCIALS

CURS

X Voluntariat, riscos i plaers: 
abordatge educatiu d’alcohol 
i altres drogues en contextos 
d’oci nocturn

Coaching, la gestió dels 
conflictes des del millor 
de tu mateix

Tècniques i recursos per
a l'acompanyament del 
voluntariat

Reforma horària per a l’enfor-
timent de l’associacionisme 
i el tercer sector

Curs d'iniciació al voluntariat 
(CIV)

Eines en línia per a formadors

 

Curs d'iniciació al voluntariat 
(CIV)

Com fer un pla de màrqueting 
i comunicació

Curs de desenvolupament 
competencial per a coordinadors 
i coordinadores de voluntariat

El sentit de ser voluntari:
qui sóc jo?

Gestió d’equips de 
voluntariat

Eines per a la transparència 
de la gestió econòmica de 
les entitats

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries

Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat

Dirigents associatius

3 i 4 juliol

3 i 4 juliol
 

3 i 4 juliol

3 i 4 juliol

3 i 4 juliol

6, 13 i 20 de juliol

18 i 19 setembre 

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

ABD Associació 
Benestar i 
Desenvolupament

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

Escola de formació 
Federació Catalna 
Voluntariat Social 

Reforma horària. 
Formació 

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

Teb Fundació 
pel Treball Social 
amb les TIC

Escola Adhara

Fundació 
Pere Tarrés

Fundació 
Pere Tarrés

Fundació 
Pere Tarrés

Fundació 
Pere Tarrés

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

A QUI VA ADREÇAT ESCOLA DATA

BARCELONA

http://www.abd-ong.org/
http://www.suport.org
http://www.suport.org
http://www.suport.org
http://www.voluntaris.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.jovesteb.org/
http://www.reformahoraria.cat
http://www.adhara.cat
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CURSOS	PRESENCIALS

CURS

CURS

CURS

A QUI VA ADREÇAT

A QUI VA ADREÇAT

A QUI VA ADREÇAT

ESCOLA

ESCOLA

ESCOLA

DATA

DATA

DATA

GIRONA

GRANOLLERS

IGUALADA

Lideratge, dinàmica de grup
i gestió de conflictes

Curs d’iniciació al voluntariat 
(CIV)

Motivació pel canvi: gestionar 
dinàmiques amb col·lectius de 
risc

Dirigents associatius

Persones voluntàries

Persones voluntàries
Coordinadors/es 
de voluntariat

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

Escola Esplai 
Girona

Escola Esplai 
Girona

Fundació 
Pere Tarrés

Curs d'iniciació al voluntariat 
(CIV)

Gestió d’equips de voluntariat

Com gestionar el vincle afectiu 
amb els usuaris

Comunicació i lideratge emocio-
nal en la gestió de voluntaris

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre 

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre 

Creu Roja

Fundació 
Pere Tarrés

Fundació 
Pere Tarrés

CAE

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home#
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.creuroja.org/
http://www.fundacioesplaigirona.org
http://www.fundacioesplaigirona.org
http://www.cae.cat
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CURSOS	PRESENCIALS

CURS

CURS

A QUI VA ADREÇAT

A QUI VA ADREÇAT

ESCOLA

ESCOLA

DATA

DATA

LLEIDA

REUS

Gestió integral de petites 
associacions

Gestió de les emocions

Comunicació i assertivitat 
en l’acció voluntària

Curs d’iniciació al voluntariat 
(CIV)

Eines en línia per a formadors

Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat

Persones voluntàries

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

3 i 4 juliol

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

1, 8 i 15 de juliol

EE LLeida
Fundació Verge 
Blanca

EE LLeida
Fundació Verge 
Blanca

Escola de formació 
Federació Catalna 
Voluntariat Social 

EE LLeida
Fundació Verge 
Blanca  

Teb Fundació 
pel Treball Social 
amb les TIC

CURS A QUI VA ADREÇAT ESCOLA DATA

SABADELL

Acompanyament emocional
a l’equip de voluntaris

El sentit de ser voluntari: 
qui sóc jo?

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre 

Fundació 
Pere Tarrés

Fundació 
Pere Tarrés

http://www.voluntaris.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.jovesteb.org/
http://www.vergeblanca.org/
http://www.vergeblanca.org/
http://www.vergeblanca.org/
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CURSOS	PRESENCIALS

CURS A QUI VA ADREÇAT ESCOLA DATA

SALT

Eines en línia per a formadors Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

2, 9 i 16 de 
juliol

Teb Fundació 
pel Treball Social 
amb les TIC

CURS

CURS

A QUI VA ADREÇAT

A QUI VA ADREÇAT

ESCOLA

ESCOLA

DATA

DATA

TARRAGONA

TORTOSA

PNL en intervenció i acció social

Curs d'iniciació al voluntariat 
(CIV)

Direcció d’equips de treball

Tècniques i recursos per a 
l'acompanyament del voluntariat

Curs d'iniciació al voluntariat 
(CIV)

Persones voluntàries

Persones voluntàries

Coordinadors/es 
de voluntariat

Coordinadors/es 
de voluntariat

Persones voluntàries

3 i 4 juliol

3 i 4 juliol

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

18 i 19 setembre

Creu Roja

Fundació 
Pere Tarrés

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

Escola de formació 
Federació Catalna 
Voluntariat Social 

Escola de formació 
Federació Catalna 
Voluntariat Social

http://www.suport.org
http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
http://www.creuroja.org/
http://www.jovesteb.org/
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CURSOS	EN	LÍNIA

CURS A QUI VA ADREÇAT ESCOLA DATA

Blocs i eines 2.0 per a entitats

Moodle per a formadors

Bullying: detecció, eines i recur-
sos per afrontar l’assetjament

Persones voluntàries
Coordinadors/es de 
voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries
Coordinadors/es de 
voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries

29 juny 24 juliol

16 setembre 
16 octubre
 

26 juny 24 juliol

Teb Fundació
pel Treball Social 
amb les TIC

Teb Fundació
pel Treball Social 
amb les TIC

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

http://www.suport.org
http://www.jovesteb.org/
http://www.jovesteb.org/
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TALLERS

TALLER

Autoavaluació de la transparèn-
cia: criteris per a una informació 
transparent i de qualitat

A algú li importa el que fa la 
nostra entitat? Quins són els 
nostres còmplices socials?

Entendre els números de 
l’entitat. Finances bàsiques 
per a no financers

Pistes per gestionar i analitzar la 
informació a les entitats: gestió 
útil de dades

Quines competències han de te-
nir les persones que necessitem 
ara a les entitats?

Infografies per a les memòries 
de les entitats

Llibre digital i formats en línia 
per publicar la nostra memòria

Com podem trencar l’estigma 
en la nostra societat

Com construir el portal de 
transparència de l’entitat?

Dirigents associatius

Persones voluntàries
Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries
Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Persones voluntàries
Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat

Dirigents associatius

2 juliol

2 juliol
 

2 juliol

2 juliol

2 juliol

2 juliol 

2 juliol

17 setembre

17 setembre

Laboratori de 
Periodisme i 
Comunicació per la 
Ciutadania Plural
Universitat 
Autònoma de 
Barcelona

Observatori del 
Tercer Sector

Observatori del 
Tercer Sector

Observatori del 
Tercer Sector

Observatori del 
Tercer Sector

Teb Fundació
pel Treball Social 
amb les TIC

Teb Fundació
pel Treball Social 
amb les TIC

AREP
Associacionisme 
i Acció Voluntària

Observatori del 
Tercer Sector

A QUI VA ADREÇAT ESCOLA DATA

BARCELONA

http://www.jovesteb.org/
http://www.jovesteb.org/
http://www.arep.cat
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://labcompublica.info/
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TALLERS

TALLER

TALLER

Estem suficientment presents 
a les xarxes socials?

Idees bàsiques per fer memòries 
que generin confiança

Com afecta la reforma fiscal 
i la llei de transparència a les 
entitats?

Recursos per a la dinamització 
de grups i equips de treball

Recursos per a la dinamització 
de grups i equips de treball 

Persones voluntàries
Coordinadors/es 
de voluntariat
Dirigents associatius

Dirigents associatius

Dirigents associatius

Coordinadors/es 
de voluntariat

Coordinadors/es 
de voluntariat

17 setembre

17 setembre

17 setembre

17 setembre

2 juliol

Observatori del 
Tercer Sector

Observatori del 
Tercer Sector

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

Centre d'Estudis 
de l'Esplai 
Suport Associatiu

A QUI VA ADREÇAT

A QUI VA ADREÇAT

ESCOLA

ESCOLA

DATA

DATA

BARCELONA

SABADELL

http://www.suport.org
http://www.suport.org
http://www.suport.org
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php


15ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

CURSOS	
PRESENCIALS
BARCELONA
GIRONA
GRANOLLERS 
IGUALADA
LLEIDA
REUS
SABADELL
SALT
TARRAGONA
TORTOSA



16ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
C/ Quevedo, 2, baixos
08012 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
egutierrez@abd-ong.org

Límit d’inscripció
21 juny

Escola

Objectiu: 
“Bona nit, molt bona nit
me’n vaig al llit que estic borratxo i sóc feliç. 
Bona nit, molt bona nit
me’n vaig al llit que estic borratxo i sóc feliç.”

(Albert Pla, Juerga catalana).

Les intervencions en contextos festius són una de les àrees de 
treball principals dels projectes de reducció de riscos en el con-
sum de drogues adreçats a la població juvenil. Aquests projectes 
s’implementen a través de les plataformes de voluntariat.
En aquest curs es presentaran un recull de situacions i es treballarà 
conjuntament per extreure’n respostes i conclusions comunes de 
manera pràctica.
L’objectiu del curs és conèixer les intervencions més eficaces en 
aquests contextos, així com reforçar el paper del voluntariat en 
aquesta àrea. 

Programa: 
Bloc 1
•Àrea de voluntariat d’ABD
•Gestió de plaers i riscos en el consum de substàncies
•De la prevenció del consum a la reducció de riscos
•Aspectes ètics del voluntariat
•Antropologia i drogues: imaginari, contextos i significats  
 del consum
•Qüestions pràctiques del consum de substàncies a la festa
•Abordatge educatiu sobre el consum d’alcohol
•Abordatge educatiu sobre el consum de cànnabis

Bloc 2
•Coneixement específic sobre psicoestimulants i drogues noves
•Coneixement i tria de missatges de reducció de riscos
•Anàlisi de substàncies i treball educatiu amb consumidors,  
 el servei d’anàlisis d’Energy Control
•Drug checking, testing a la festa i per a aquesta

Bloc 3
•Drogues i sexualitat
•Materials preventius i recursos en prevenció
•Comunicació amb consumidors en medi obert i metodologies  
 d’apropament

Destinataris: 
Persones voluntàries

X Voluntariat, riscos i plaers: abordatge  
educatiu d’alcohol i altres drogues en  
contextos d’oci nocturn

http://www.abd-ong.org/
mailto:egutierrez%40abd-ong.org?subject=


17ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre d'Estudis de l'Esplai
C/ Llàstic, 2. 
08003 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Conèixer el coaching com a eina per poder treballar les habilitats 
bàsiques a fi de desenvolupar el potencial individual, i com a ins-
trument per gestionar els conflictes i les dificultats en les relacions 
amb el altres aportant el millor d’un mateix.

Programa: 
Introducció: Què és el coaching?

Tema 1: Les definicions personals

Tema 2: La visió sistèmica
  •2.1. La persona com a sistema
   ·Llenguatge
   ·Cos
   ·Emocions
  •2.2. La roda de la vida
  •2.3. La roda del treball
  •2.4. Conclusions

Tema 3: El canvi
  •3.1. El sistema de creences possibilitador
  •3.2. Proactivitat i reactivitat
   ·Cercle de preocupació i cercle d’influència
   ·El control
   ·Els compromisos
   ·Zona de confort i zona de risc
   ·Les eleccions possibilitadores
Tema 4: Les disposicions bàsiques
  •4.1. Les disposicions bàsiques

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Coaching, la gestió dels conflictes des  
del millor de tu mateix

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/intervencio-social/250-curs-de-coaching-resolucio-de-conflictes-des-del-millor-de-tu-mateix


18ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
FCVS (aula formació). 
C/ Grassot, 3, planta baixa
08025 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.voluntaris.cat

Límit d’inscripció
21 juny

Escola

Objectiu: 
L’acompanyament de les persones voluntàries és una part de la 
gestió del voluntariat cabdal per garantir la continuïtat dels volun-
taris, a l’hora que és imprescindible per vetllar per la qualitat de la 
seva tasca i poder plantejar un bon procés de desvinculació.
Si ets responsable de voluntariat i vols incorporar eines i recursos 
per fer un millor seguiment i avaluació dels voluntaris, no et perdis 
aquesta oportunitat.

Programa: 
•Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
•L’acompanyament de voluntaris: el seguiment i l’avaluació
•La desvinculació dins de l’acompanyament
•Definició del tipus d’acompanyament i desvinculació per part dels  
 participants en el marc de l’entitat.

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Tècniques i recursos per a l'acompanyament 
del voluntariat

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/


19ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Via Laietània, 40, 1r. 
08003 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
administracio@reformahora-
ria.cat

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Acció adreçada, d’una banda, a conscienciar al voltant de la refor-
ma horària i la iniciativa que la promou (història, agents implicats, 
beneficis, etc.). Es tracta de sensibilitzar sobre la necessitat d’un 
canvi sistèmic en els horaris de la societat. D’altra banda, es pretén 
aportar eines i recursos concrets per a la millora de l’organització i 
la gestió del temps associatiu. La iniciativa per a la reforma horària 
té ara dos anys de vida. Durant aquest temps, l’entitat ha por-
tat a terme un treball de sensibilització per tot el territori i amb 
tota la ciutadania. Es calcula que s’han realitzat una cinquantena 
arreu del país. La iniciativa ha portat a terme diferents projec-
tes d’intervenció sistèmica en organitzacions, concretament, en 
entitats del tercer sector, mitjançant el projecte Temps+Social i 
Temps Associatiu, que es va desenvolupar durant l’any 2014, fruit 
de l’experiència prèvia dels consultors participants, experts en el 
tercer sector social i també en l’organització i la gestió del temps 
de les entitats.

Programa: 
•Concepte sistèmic del temps. Els horaris a Catalunya
•Antecedents i història. Causes i conseqüències dels  
 horaris actuals
•Conciliació de la vida laboral, familiar, personal i social
•Productivitat versus presencialisme: canvi en la cultura  
 organitzacional
•L’eficiència com a via per alliberar temps
•Proposta d’uns hor aris més humans i racionals
•Els temps social com a garantia de la democràcia i la participació
•La felicitat i els horaris. Un calendari més humà i productiu
•La situació actual dels horaris al tercer sector
•El projecte Temps+Social i Temps Associatiu: objectius i resultats
•Diagnosi del sector. La gestió del temps en el tercer sector
•Principals conclusions i propostes de millora aplicables
•Perfil de competències per al sector

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Reforma horària per a l’enfortiment de 
l’associacionisme i el tercer sector

http://www.reformahoraria.cat/#!formaci/cum2
mailto:administracio%40reformahoraria.cat?subject=


20ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre d'Estudis de l'Esplai
C/ Llàstic, 2
08003 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d'iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/tercer-sector/234-curs-d-iniciacio-al-voluntariat


21ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
6, 13 i 20 de juliol 2015

Horari
de 16h a 20 h

Lloc
C/ dels Salvador, 6, baixos, 
08001 Barcelona

Durada
15 hores (12+3)

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
A concretar amb l'escola

Escola

Objectiu: 
La formació, com altres àmbits de treball, sovint demana espais on 
poder consultar, compartir i construir de manera col·laborativa amb 
altres membres de l’entitat i amb els voluntaris. 
Les múltiples realitats, els horaris i les expectatives individuals ens 
conviden a comptar amb eines en línia per formar el voluntariat de 
la nostra entitat. 
Un curs pràctic per treballar eines gratuïtes en línia, des de 
l’elaboració de material i recursos fins a la comunicació, la difusió i 
la col·laboració en línia.

Programa: 
•Col·laboració en línia, documents compartits, gestió i seguiment  
 de la col·laboració. 
•Blocs per a la formació, una eina fàcil per compartir recursos  
 i materials
•Xarxes socials com a eina per a la dinamització!
•Generació de continguts nous i aprofitament de línies de temps,  
 mapes mentals, etc.
•Introducció breu a Moodle com a eina d’aprenentatge en línia

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Eines en línia per a formadors

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio


22ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data 
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20 h

Lloc
Ronda Sant Pau, 80, 2n. 
08015 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.adhara.cat

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d'iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.adhara.cat
http://www.adhara.cat


23ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Facultat Pere Tarrés 
C / Santaló, 37 
08021 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
per a una associació la comunicació, tant l’interna com l’externa, 
és prioritària per donar a conèixer la seva activitat, aspecte que ha 
estat descuidat per les organitzacions durant molt de temps. Amb 
aquest mòdul es pretén introduir aquest concepte en la gestió 
pròpia, donant-hi la prioritat que cal i reforçant la necessitat de 
comunicar i transmetre la informació del que es fa. 

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial ne-
cessari per a l'assoliment dels continguts amb la posada en pràctica 
d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i les destreses 
requerides. A cada moment es pretén que els coneixements que es 
transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per 
als alumnes.

Programa: 
•Nou escenari per al tercer sector en la comunicació i la informació 
•Conceptes bàsics de màrqueting 
•Identificació del públic objectiu i estratègies de comunicació 
•Pla de comunicació i difusió 
•Accions promocionals: concepte i finalitat 
•La comunicació interna a l’entitat

Destinataris: 
Dirigents associatius

Com fer un pla de màrqueting i comunicació

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804576


24ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Facultat Pere Tarrés 
C / Santaló, 37 
08021 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Cada vegada és més habitual a les organitzacions, que desenvo-
lupen tota o alguna una part de les seves accions a l’àmbit del vo-
luntariat, que hi hagi una persona que tingui assignada la tasca de 
coordinació de les persones voluntàries. És la responsable de crear 
el marc perquè el treball voluntari formi part integral del desenvo-
lupament de l’organització i perquè hi hagi un suport de relacions 
de confiança i participació entre assalariats i voluntaris. Aquesta 
figura ha de disposar d’una sèrie de competències per poder portar 
a terme aquestes funcions.

Programa: 
•Introducció: el coordinador de voluntariat 
 (perfil, competències i funcions).
•Les competències del coordinador
•La participació i la presa de decisions
•La comunicació i l’escolta
•El treball en equip i el lideratge
•L’acompanyament i la motivació
•Pla d’acció de millora competencial

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Curs de desenvolupament competencial per a 
coordinadors i coordinadores de voluntariat

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804577


25ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Facultat Pere Tarrés 
C / Santaló, 37 
08021 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Qui sóc jo? Com em defineixo? Què aporto a la vida i als al-
tres? Aquest curs pretén crear un espai de creixement perso-
nal i compartit. Es plantejaran qüestions que facilitin un procés 
d’autoconeixement i de reflexió sobre el sentit que li dotem a les 
nostres decisions, entre aquestes, el per què sóc voluntari.

Programa: 
•Autoconeixement
•Autoconcepte 
•Autoestima
•El sentit de la vida
•Gestió emocional
•Habilitats personals i socials

Destinataris: 
Persones voluntàries

El sentit de ser voluntari: qui sóc jo?

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804578


26ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Facultat Pere Tarrés 
C / Santaló, 37 
08021 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Dotar de recursos per a la creació, la gestió i l’avaluació d’equips 
de treball per a una optimització de la feina i dels resultats en els 
equips. Analitzar els aspectes que fan possible una major motivació 
i implicació dels voluntaris i voluntàries.

Destinataris: 
Persones interessades en la gestió d’entitats i de persones.

Programa: 
1. Com preparar i crear equips de treball: 
 •Què vol dir treballar en equip? 
 •L’organització 
 •Objectius i estils 
 •Creació d’equips de treball

2. Distribució de tasques en els equips de treball: 
 •Funcions i rols dins del treball en equip 
 •Per què les persones participen? 
 •Les motivacions del voluntariat 
 •La integració dels rols de voluntaris i professionals 
 •Drets i deures 
 •Les etapes del treball en equip 
 •Delegació de tasques 
 •Motivació dels equips

3 .Funcionament d’equips de treball: 
 •Tècniques de treball en equip 
 •Organització de reunions 
 •Seguiment de resultats

4. La relació en els equips de treball: 
 •Factors i tècniques que potencien el treball en equip

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Gestió d’equips de voluntariat

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804579


27ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre d'Estudis de l'Esplai
C/ Llàstic, 2
08003 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Aquest curs vol dotar les entitats d’eines i criteris que facilitin una 
gestió eficient i transparent dels aspectes econòmics de la seva 
organització. 
La transparència és una obligació legal, però també és un dels va-
lors estratègics de la nostra entitat i hem de ser capaços de poder 
explicar què fem, com ho fem i quin ha estat el nostre impacte 
d’una manera clara i senzilla, i per això cal disposar d’un sistema 
d’informació capaç de proporcionar dades reals, entenedores i 
comparables a la nostra entitat.

Programa: 
•Comptabilitat analítica i per projectes
•La gestió de la tresoreria
•La preparació i el seguiment del pressupost com a eina de gestió
•La rendició de comptes com a eina bàsica de transparència
•Aplicació de la llei de transparència a les entitats de voluntariat

Destinataris: 
Dirigents associatius

Eines per a la transparència de la gestió 
econòmica de les entitats

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/tercer-sector/246-eines-per-a-la-transparencia-de-la-gestio-economica-de-les-entitats


28ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶GIRONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h 

Lloc
C/ Antic Roca, 38, 3r. 
17003 Girona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.fundacioesplaigirona.org/
eev15

cursos@fundacioesplaigirona.cat

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Formació per a dirigents associatius que vulguin formar-se i incor-
porar eines de participació i dinamització en el desenvolupament 
de la seva tasca com a dirigent associatiu.
La formació treballarà a l’entorn de la gestió d’equips de volunta-
riat, el lideratge, la comunicació grupal i la gestió de conflictes.

Programa: 
•Tècniques de direcció d'equips humans en el desenvolupament  
 de projectes. 
•Tècniques de motivació i suport en el desenvolupament de les  
 funcions de l'equip de responsables. 
•Aplicació de tècniques de dinamització. 
•El conflicte com a oportunitat. 
•Models, tècniques i protocols de mediació en la gestió de  
 conflictes. 

Destinataris: 
Dirigents associatius

Lideratge, dinàmica de grup i gestió  
de conflictes

http://www.fundacioesplaigirona.org
www.fundacioesplaigirona.org/eev15
mailto:cursos%40fundacioesplaigirona.cat?subject=


29ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶GIRONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h 

Lloc
C/ Antic Roca, 38, 3r. 
17003 Girona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.fundacioesplaigirona.org/
eev15

cursos@fundacioesplaigirona.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d’iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.fundacioesplaigirona.org
www.fundacioesplaigirona.org/eev15
mailto:cursos%40fundacioesplaigirona.cat?subject=


30ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶GIRONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Hotel d'Entitats Girona
La Rutlla
C/ la Rutlla, 20-22
17002 Girona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Motivar pel canvi és un dels exercicis més complicats amb els 
quals ens trobem els agents educatius, i més encara quan es tracta 
d’intervenir amb persones en risc d’exclusió social. 
En el curs reflexionarem sobre la importància de la motivació pel 
canvi i de la distància emocional de l’agent educatiu en el procés 
d’acompanyament.

Programa: 
•Risc d’exclusió social, de què parlem quan parlem de risc?
 ·Perfil de les persones en risc d’exclusió
 ·Incloure, per què i de quina manera. Les necessitats vistes com  
  a punt de partida
 ·L’acompanyament psicosocial i educatiu com a metodologia

•Motivació pel canvi
 ·La coparticipació de l’usuari en el procés de canvi: els objectius  
  comuns
 ·El vincle del voluntari en el procés de canvi. Jutjar o compadir?  
  Millor entendre per actuar
 ·Tècniques de gestió del conflicte: la norma i la mediació com  
  a facilitadors

•Intervenció
 ·Conducta desadaptada o disruptiva
 ·El fet cultural com a conflicte o com a potencialitat
 ·L’avaluació i la tutoria com a seguiment i creixement de  
  la persona

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat

Motivació pel canvi: gestionar dinàmiques 
amb col·lectius de risc

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804580


31ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶GRANOLLERS

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Punt de Voluntariat. Can Jonch 
Centre de Cultura per la Pau, 
Carrer del Rec, 19
08401 Granollers

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://www.cruzroja.es/ 
webCre/formacion/infCurso

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d’iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.creuroja.org/
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/infCurso.php?cod=324921


32ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶GRANOLLERS

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18 a 21
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Punt de Voluntariat. Can Jonch 
Centre de Cultura per la Pau, 
Carrer del Rec, 19
08401 Granollers

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Dotar de recursos per a la creació, la gestió i l’avaluació d’equips 
de treball per a una optimització de la feina i dels resultats en els 
equips. Analitzar els aspectes que fan possible una major motivació 
i implicació dels voluntaris i voluntàries.

Destinataris: 
Persones interessades en la gestió d’entitats i de persones.

Programa: 
1. Com preparar i crear equips de treball: 
 •Què vol dir treballar en equip? 
 •L’organització 
 •Objectius i estils 
 •Creació d’equips de treball

2. Distribució de tasques en els equips de treball: 
 •Funcions i rols dins del treball en equip 
 •Per què les persones participen? 
 •Les motivacions del voluntariat 
 •La integració dels rols de voluntaris i professionals 
 •Drets i deures 
 •Les etapes del treball en equip 
 •Delegació de tasques 
 •Motivació dels equips

3 .Funcionament d’equips de treball: 
 •Tècniques de treball en equip 
 •Organització de reunions 
 •Seguiment de resultats

4. La relació en els equips de treball: 
 •Factors i tècniques que potencien el treball en equip

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Gestió d’equips de voluntariat

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804581


33ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶IGUALADA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Casal Cívic Igualada
Casal del Passeig
Pg. Verdaguer, 67
08700 Igualada

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Fins a quin punt el voluntari ha de crear un vincle afectiu amb 
l’usuari? Aquesta sol ser una inquietud de molts voluntaris. Sovint 
com a voluntaris se’ns pot plantejar la dificultat de com gestionar 
l’agraïment que rebem per part dels usuaris, i pot costar buscar 
i posar límits. Aquest curs pretén posar sobre la taula totes les 
inquietuds referents a quina actitud com a voluntaris hem de tenir 
a l’hora de gestionar l’agraïment dels usuaris i oferir directrius i 
orientacions.

Programa: 
•El vincle afectiu 
•La gestió de les emocions
•L’agraïment dels voluntaris
•La gestió de conflictes 
•Les competències emocionals: concepte i tipologies
•L’educació emocional: recursos pràctics

Destinataris: 
Persones voluntàries

Com gestionar el vincle afectiu amb  
els usuaris

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804583


34ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶IGUALADA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Casal Cívic Igualada
Casal del Passeig
Pg. Verdaguer, 67
08700 Igualada

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.cae.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Saps reconèixer la teva capacitat de lideratge?
Des de quines emocions et comuniques amb els altres? 
Saps que el que arriba primer de tu als altres són les teves emo-
cions?
Saber gestionar les teves emocions i sentiments et pot ajudar a 
viure d’una forma més positiva, enfrontar-te millor als conflictes i 
gestionar més bé els equips de voluntaris.

Programa: 
•Model de competències emocionals
•Consciència emocional
•Regulació emocional
•Autonomia emocional
•Competència socioemocional
•El lideratge emocional en la gestió d’equips de voluntaris
•Habilitats de vida i benestar

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Comunicació i lideratge emocional en la gestió 
de voluntaris

http://www.cae.cat
http://www.cae.cat


35ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶LLEIDA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
C/ Acadèmia, 17
25002 Lleida

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
escola@vergeblanca.org

www.vergeblanca.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Conèixer el món de les organitzacions sense afany de lucre i, espe-
cialment, el món de l’associacionisme, així com fer un estudi dels 
aspectes essencials que s’han de tenir en compte per dur a terme 
una bona gestió d’una associació.

Programa: 
Introducció
1. Concepte d’associació
2. L’associació com a mitjà de participació social
3. Punts forts i febles de l’associacionisme
4. Tipus d’associacions

Recursos de l’associació i la seva gestió
1. Recursos personals: la massa social, el voluntariat  
  i els professionals
2. Recursos econòmics: el pressupost i altres vies de finançament  
  de l’associació
3. La gestió social i econòmica dels recursos: les obligacions fiscals  
  i laborals de l’associació

Destinataris: 
Dirigents associatius

Gestió integral de petites associacions

http://www.vergeblanca.org/
http://www.vergeblanca.org/
mailto:escola%40vergeblanca.org?subject=


36ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶LLEIDA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
C/ Acadèmia, 17
25002 Lleida

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
escola@vergeblanca.org

www.vergeblanca.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
T’agradaria adquirir coneixements bàsics sobre educació emocio-
nal i com aplicar-los a la nostra vida quotidiana?

Programa: 
•Intel·ligència emocional
•Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus d’emocions,  
 components
•Regulació emocional. Estressos i estratègies d’afrontament
•Autoestima
•Habilitats socioemocionals. La comunicació en les relacions  
 interpersonals
•Habilitats de vida. Presa de decisions
•Característiques de les persones emocionalment intel·ligents

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Gestió de les emocions

http://www.vergeblanca.org/
http://www.vergeblanca.org/
mailto:escola%40vergeblanca.org?subject=


37ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶LLEIDA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Casal Cívic Lleida
C/ Mercè, 1
25003 Lleida

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.voluntaris.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Saber comunicar-se i fer-ho de manera assertiva és una de les 
capacitats fonamentals per poder desenvolupar la tasca voluntària. 
Si vols incorporar o millorar les teves habilitats per comunicar-te 
assertivament amb les persones que acompanyes, no et perdis 
aquest curs i aprendràs tècniques comunicatives i estratègies per 
incorporar l’assertivitat en l’acció voluntària.

Programa: 
1. La comunicació
  a. Fonaments i conceptes bàsics
  b. Tècniques per millorar la comunicació en l’acció voluntària

2. L’assertivitat com a estil comunicatiu del voluntariat
  a. Bases de l’assertivitat
  b. Estratègies i tècniques per ser assertiu en l’acció voluntària

Destinataris: 
Persones voluntàries

Comunicació i assertivitat en l’acció  
voluntària

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/


38ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶LLEIDA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
C/ Acadèmia, 17
25002 Lleida

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
escola@vergeblanca.org

www.vergeblanca.org

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d’iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.vergeblanca.org/
http://www.vergeblanca.org/
mailto:escola%40vergeblanca.org?subject=


39ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶REUS

Data
1, 8 i 15 de juliol

Horari
de 15:45h a 19:45h

Lloc
CGG Reus II 
Riera d'Aragó, 11
43204 Reus

Durada
15 hores (12+3)

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
A concretar amb l'escola

Escola

Objectiu: 
La formació, com altres àmbits de treball, sovint demana espais on 
poder consultar, compartir i construir de manera col·laborativa amb 
altres membres de l’entitat i amb els voluntaris. 
Les múltiples realitats, els horaris i les expectatives individuals ens 
conviden a comptar amb eines en línia per formar el voluntariat de 
la nostra entitat. 
Un curs pràctic per treballar eines gratuïtes en línia, des de 
l’elaboració de material i recursos fins a la comunicació, la difusió i 
la col·laboració en línia.

Programa: 
•Col·laboració en línia, documents compartits, gestió i seguiment  
 de la col·laboració. 
•Blocs per a la formació, una eina fàcil per compartir recursos  
 i materials
•Xarxes socials com a eina per a la dinamització!
•Generació de continguts nous i aprofitament de línies de temps,  
 mapes mentals, etc.
•Introducció breu a Moodle com a eina d’aprenentatge en línia

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Eines en línia per a formadors

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio


40ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶SABADELL

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre Cívic de la Creu Alta
Cal Balsach
Ctra. de Prats de Lluçanès, 16 
08208 Sabadell

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Reflexionar sobre el paper del coordinador de voluntaris en el 
procés d’acompanyament dels equips. Quines són les habilitats i 
competències que cal posar en joc per tal d’estar al costat en les 
situacions que es produeixen en el dia a dia d’un equip? A partir de 
la metodologia VRT (Vivenciar-Reflexionar-Transferir), es generarà 
un espai d’aprenentatge que connecti aspectes clau relacionats 
amb el paper del coordinador. 

Programa: 
•Paper del coordinador d’equips
•Tipus d’acompanyament
•Gestió emocional: del control a la transformació emocional
•Habilitats socioemocionals
•Motivació

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Acompanyament emocional a l’equip  
de voluntaris

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804584


41ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶SABADELL

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre Cívic de la Creu Alta
Cal Balsach
Ctra. de Prats de Lluçanès, 16 
08208 Sabadell

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio 

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Qui sóc jo? Com em defineixo? Què aporto a la vida i als al-
tres? Aquest curs pretén crear un espai de creixement perso-
nal i compartit. Es plantejaran qüestions que facilitin un procés 
d’autoconeixement i de reflexió sobre el sentit que li dotem a les 
nostres decisions, entre aquestes, el per què sóc voluntari.

Programa: 
•Autoconeixement
•Autoconcepte 
•Autoestima
•El sentit de la vida
•Gestió emocional
•Habilitats personals i socials

Destinataris: 
Persones voluntàries

El sentit de ser voluntari: qui sóc jo?

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804582


42ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶SALT

Data
2, 9 i 16 de juliol

Horari
de 15:45h a 19:45h

Lloc
CGG Salt,
C/ Diputació, 2
17190 Salt

Durada
15 hores (12+3)

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
La formació, com altres àmbits de treball, sovint demana espais on 
poder consultar, compartir i construir de manera col·laborativa amb 
altres membres de l’entitat i amb els voluntaris. 
Les múltiples realitats, els horaris i les expectatives individuals ens 
conviden a comptar amb eines en línia per formar el voluntariat de 
la nostra entitat. 
Un curs pràctic per treballar eines gratuïtes en línia, des de 
l’elaboració de material i recursos fins a la comunicació, la difusió i 
la col·laboració en línia.

Programa: 
•Col·laboració en línia, documents compartits, gestió i seguiment  
 de la col·laboració. 
•Blocs per a la formació, una eina fàcil per compartir recursos  
 i materials
•Xarxes socials com a eina per a la dinamització!
•Generació de continguts nous i aprofitament de línies de temps,  
 mapes mentals, etc.
•Introducció breu a Moodle com a eina d’aprenentatge en línia

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Eines en línia per a formadors

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio


43ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶TARRAGONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Creu Roja Tarragona
Av. Andorra, 61
43002 Tarragona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://www.cruzroja.es/ 
webCre/formacion/infCurso

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Donar a conèixer als professionals les propostes del model de la 
PNL i algunes de les seves estratègies i tècniques de treball.
Oferir elements de reflexió que incrementin la seva competèn-
cia professional i la capacitat de desenvolupar noves estratègies 
d’intervenció.
Aprendre a utilitzar recursos orientats a la mediació i la gestió 
positiva del conflicte.

Programa: 
1. La programació neurolingüística, un model de treball

2. Els estats interns: com es generen?
  2.1. El canvi d’estat intern

3. El treball amb les creences personals
  3.1. El teixit de la realitat
  3.2. Identificació i tipus de creences
  3.3. Canvi de creences

4. Recursos per generar canvis
  4.1. Presentació i pràctica del model dels nivells neurològics
  4.2. Presentació i pràctica del metamodel del llenguatge

Destinataris: 
Persones voluntàries 

PNL en intervenció i acció social

http://www.creuroja.org/
https://www.cruzroja.es/webCre/formacion/infCurso.php?cod=325361


44ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶TARRAGONA

Data
3 i 4 de juliol 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Fundació Pere Tarrés
C/ de les Coques 1C, 1r. 
43003 Tarragona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
https://gif.peretarres.org/ 
Matricula/inscripcio

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d'iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/accio_social/home
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=804585
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▶TARRAGONA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Casa del Mar de Tarragona
C/ Francesc Bastos, 19
43005 Tarragona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
En aquesta formació treballarem la gestió dels equips de treball i 
les eines i els recursos pràctics que ens ajudaran a organitzar-los, 
motivar-los i formar-los.
Amb una metodologia participativa, descobrirem les caracterís-
tiques del bon lideratge, així com les particularitats de la gestió 
d’equips en les entitats no lucratives, les estratègies de comunica-
ció, de motivació, etc. 

Programa: 
•El treball en equip
•Els rols en l’equip de treball
•El lideratge de l’equip
•La motivació
•La gestió de la comunicació
•La resolució de conflictes

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Direcció d’equips de treball

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/tercer-sector/279-curs-de-direccio-d-equips-de-treball-eev-15
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▶TORTOSA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Bibliolteca Marecel·lí Domingo 
(Sala Polivament)
C/ de la Mercè, 6
43500 Tortosa

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.voluntaris.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
L’acompanyament de les persones voluntàries és una part de la 
gestió del voluntariat cabdal per garantir la continuïtat dels volun-
taris, a l’hora que és imprescindible per vetllar per la qualitat de la 
seva tasca i poder plantejar un bon procés de desvinculació.
Si ets responsable de voluntariat i vols incorporar eines i recursos 
per fer un millor seguiment i avaluació dels voluntaris, no et perdis 
aquesta oportunitat.

Programa: 
•Rols i funcions de la coordinació del voluntariat
•L’acompanyament de voluntaris: el seguiment i l’avaluació
•La desvinculació dins de l’acompanyament
•Definició del tipus d’acompanyament i desvinculació per part dels  
 participants en el marc de l’entitat.

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Tècniques i recursos per a l'acompanyament 
del voluntariat

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
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▶TORTOSA

Data
18 i 19 de setembre 2015

Horari
dv de 18h a 21h i 
ds de 9h a 14h i de 16h a 20h

Lloc
Centre Cívic de Ferreries 
(Sala de formació) 
Pl. Mestre Monclús, 2
43500 Tortosa 

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
www.voluntaris.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Vull fer voluntariat, però no sé per on començar? On puc fer volun-
tariat? Com funcionen les entitats? Com sé què he de fer quan sóc 
voluntari/a?...drets i deures? Si tens dubtes... no dubtis! Aquest és el 
teu curs: informacions, coneixements i reflexions per acompanyar 
el teu inici amb bon peu. Apunta-t’hi!

Destinataris: 
Persones interessades a iniciar-se en el voluntariat i voluntaris que 
s’acaben d’incorporar a una entitat.

Programa: 
1. El voluntariat 
  1.1. Definicions 
  1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
  1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
  1.4. Entorn i context històrics

2. La persona voluntària 
  2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
  2.2. El perfil de la persona voluntària 
  2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
  2.4. Drets i deures de la persona voluntària 

3. L'organització del voluntariat 
  3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
  3.2. Compromís amb l'entitat 
  3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona  
   voluntària 
  3.4. El procés de participació en l'entitat 
  3.5. El treball en equip

Destinataris: 
Persones voluntàries

Curs d'iniciació al voluntariat (CIV)

http://www.voluntaris.cat/
http://www.voluntaris.cat/
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CURSOS	
EN LÍNIA
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Data
29 de juny 24 j de uliol 2015

Lloc
http://formacio.pfvc.org

Durada
20 hores

Tipus
EN LÍNIA

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
A concretar amb l'escola

Escola

Objectiu: 
L'evolució de les xarxes socials i eines 2.0 és un procés constant, 
cada dia surten noves idees en format d'eines lliures i gratuïtes, o 
noves versions d'eines ja conegudes. Aquesta formació vol apro-
par un seguit d'eines útils per a la difusió, la comunicació externa i 
interna, i la col·laboració amb l'entorn d'una entitat de voluntariat.

Programa: 
•Els primers passos amb Wordpress: posem fil a l’agulla,  
 un curs pràctic! 
•L'aspecte del nostre web: triar, configurar i adaptar l'estètica
•Creació d’una agenda d'activitats
•Galeries per organitzar les fotos
•Comunicació a la xarxa: quatre claus per a la comunicació en línia
•Com compartir continguts a la xarxa? Com escriure i maquetar  
 continguts perquè siguin compartits?
•Tastet d'eines: veiem i provem més funcionalitats!

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius

Blocs i eines 2.0 per a entitats

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio
http://formacio.pfvc.org
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Data
16 de setembre 
16 de octubre 2015

Lloc
http://formacio.pfvc.org

Durada
30 hores

Tipus
EN LÍNIA

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
A concretar amb l'escola

Escola

Objectiu: 
Com puc convertir el meu curs en virtual? Com transformo les 
dinàmiques que ara faig a l’aula en un entorn virtual? Puc motivar 
els meus alumnes a utilitzar les TIC per aprendre? Molts d’aquests 
dubtes se’ls plantegen els formadors de formacions abans de fer 
el salt a un entorn virtual d'aprenentatge. En aquesta formació us 
ensenyarem a utilitzar l'eina Moodle, però, sobretot, us explicarem 
com introduir-se al món de les aules virtuals.

Programa: 
•Introducció a la formació en línia amb Moodle i principis  
 pedagògics. 
•Publicació de material formatiu i recursos per als alumnes. 
•Espais interactius, formes d'activitats que requereixen  
 aportacions dels alumnes. 
•Espais de comunicació entre alumnes i professorat. 
•Configuració bàsica d'un curs, com aprofitar un curs Moodle  
 com a eina de treball.
•Conèixer el Moodle del PFVC i com les entitats poden  
 aprofitar aquest espai. 

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Moodle per a formadors

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio
http://formacio.pfvc.org
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Data
26 de juny 24 de juliol 2015

Lloc
cee@fundesplai.org

Durada
30 hores

Tipus
EN LÍNIA

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
25 de juny

Escola

Objectiu: 
Amb aquest curs es pretén que els educadors i les educadores co-
neguin què és l’assetjament escolar (bullying), com detectar-lo dins 
el grup d’infants i com treballar amb els infants i joves per tal de 
prevenir-lo i reconduir possibles situacions. Serà important conèi-
xer estratègies d’intervenció concretes en els casos d’assetjament. 
Els recursos necessaris per poder-se adreçar a altres professionals 
és una de les feines que es treballaran en aquest curs.

Programa: 
A partir d’una metodologia activa treballarem  
els aspectes següents:
•Definició d’assetjament. Classificació dels diferents tipus de  
 maltractaments entre iguals
•Mites i realitats en l’abús de poder entre iguals
•Estratègies de detecció i prevenció de maltractaments  
 entre iguals
•Models i estratègies d’intervenció
•Recursos per a la intervenció

Destinataris: 
Persones voluntàries

Bullying: detecció, eines i recursos per  
afrontar l’assetjament 

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/intervencio-social/127-curs-de-bullying-deteccio-eines-i-recursos-per-afrontar-l-assetjament
mailto:cee%40fundesplai.org?subject=
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TALLERS 
PRESENCIALS	
BARCELONA
SABADELL
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▶BARCELONA

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
CM Barcelona. 
C/ Albareda, 1-13
08004 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
pedro.molina@uab.cat

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Saber de la transparència, la qualitat de la informació i la participa-
ció –Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP-UAB).
La transparència és una exigència social que han d’incorporar les 
entitats no lucratives com un valor imprescindible i coherent amb 
les seves finalitats. L’objectiu de la formació és proporcionar re-
cursos i criteris per publicar informació completa i intel·ligible que 
generi confiança i millori les pràctiques de comunicació i la gestió 
de les organitzacions.

Programa: 
La sessió tindrà una dinàmica participativa que recollirà la situa-
ció real de les entitats i els permetrà fer un diagnòstic de la seva 
situació actual i saber com millorar-la. 

Es tractaran aquests aspectes: 
•Què entenem per transparència i per què les entitats han   
 d’informar de forma transparent?
•Criteris i característiques de la informació transparent  
 i de qualitat 
•Procediment d’autoavaluació de la transparència
•Recursos per millorar la comunicació transparent de les  
 organitzacions

Destinataris: 
Dirigents associatius 

Autoavaluació de la transparència: criteris per 
a una informació transparent i de qualitat

mailto:pedro.molina%40uab.cat?subject=
http://labcompublica.info/
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▶BARCELONA

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
CM Barcelona. 
C/ Albareda, 1-13
08004 Barcelona 

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Els temps han canviat molt ràpidament i perquè una entitat pugui 
sobreviure ha d’aconseguir ser important per a alguns. Això es 
diu complicitat social i ens exigeix esforços per aconseguir-la i 
gestionar-la. Una entitat sense complicitat social és una entitat que 
morirà quan s’esgotin els fons de recursos que tingui actualment.  
Al taller trobareu eines sobre com consolidar i potenciar la compli-
citat social de la vostra entitat. 

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

A algú li importa el que fa la nostra entitat? 
Quins són els nostres còmplices socials?

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
CM Barcelona. 
C/ Albareda, 1-13
08004 Barcelona 

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
A vegades, els números de l’entitat es converteixen en una dificul-
tat. En aquest taller es donen indicacions clares per tal que les per-
sones puguin entendre els comptes de l’entitat i prendre decisions 
adequades a la realitat de l’entitat. Al taller s’emprarà un llenguatge 
fàcil i accessible per a tothom, sense necessitat de tenir coneixe-
ments comptables o financers previs.

Destinataris: 
Dirigents associatius 

Entendre els números de l’entitat. 
Finances bàsiques per a no financers

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=


56ESCOLA D’ESTIU DEL VOLUNTARIAT 2015

▶BARCELONA

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Torre Jussana. 
Av. Del Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
08035 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
La informació disponible a les entitats és considerable i moltes 
organitzacions tenen problemes per identificar la informació relle-
vant, organitzar-la i analitzar-la de manera útil per detectar noves 
necessitats, conèixer més als usuaris o millorar els serveis. En 
definitiva, es pretén aconseguir que la informació es converteixi en 
un aliat de l’entitat per a la seva millora.

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Pistes per gestionar i analitzar la informació a 
les entitats: gestió útil de dades

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
2 de uliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Torre Jussana
Av. Del Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
08035 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Les competències que buscaven als equips (remunerats i volun-
tariat) al segle xx no ens serveixen per al segle XXI: hem passat 
d’un entorn tècnic i especialitzat a un entorn relacional i em-
prenedor. Cal tenir molt clares quines són les competències per 
sobreviure i aportar valor en una organització avui en dia. Al taller 
s’identificaran les competències clau per al segle XXI i s’explicarà 
com identificar-les i desenvolupar-les a les entitats de voluntariat. 

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Quines competències han de tenir les  
persones que necessitem ara a les entitats?

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
C/ dels Salvador, 6, baixos, 
08001 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
La memòria d'una entitat és un element clau del pla d'acció. Serveix 
per rendir comptes, com a carta de presentació i com a element de 
transparència.
Una imatge explica més que 1.000 paraules! Comunica contingut 
tècnic de forma fluida, estimula la mirada del receptor, contribueix 
a subratllar els elements més essencials i centra l'atenció en allò 
que més ens interessa. 
En aquest taller treballarem eines virtuals gratuïtes que permetran 
realitzar infografies amb una mínima dedicació de temps.

Programa: 
•El valor de les infografies i la informació visual. Simplificar, ajudar  
 a interpretar, enfocar l'atenció, activar el receptor, interactuar...
•Tipologies d'infografies: descriptives, cronològiques,  
 estadístiques, mapes, seqüències, de decisió, etc.
•El valor de les imatges, els continguts i les dades.
•Eines digitals i tutorials per fer-les servir. 
•Recomanacions d'ús de les eines digitals.
•Espai pràctic: construcció d'una infografia a tall d'exemple.  
 Porteu informació de l'entitat.

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Infografies per a les memòries de les entitats

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
C/ dels Salvador, 6, baixos, 
08001 Barcelona

Durada
12 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://elteb.org/eev15inscripcio

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
La publicació en línia de la memòria d'una entitat és una forma 
econòmica de fer arribar les activitats que es porten a terme a més 
persones.
Coneixerem eines digitals que faciliten la publicació en línia de la 
memòria i aprendrem formes senzilles de transformar-la en una 
versió en línia que podrem publicar en el nostre web. A més, con-
vertirem una memòria llarga en un llibre digital de manera senzilla. 
Tot això ens ajudarà a complir amb les obligacions de la llei de 
transparència.

Programa: 
•Repàs de les parts importants d'una memòria (material pràctic)
•Què ha d'incloure la memòria segon la llei de transparència
•Què es un ebook? un llibre digital?
•Eines gratuïtes per crear un llibre digital
•Slideshare i Issuu per publicar la memòria i inserir-la en la nostra  
 web

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Llibre digital i formats en línia per publicar la 
nostra memòria

http://www.jovesteb.org/
http://elteb.org/eev15inscripcio
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Pg. Maragall, 124  
08027 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
voluntariat@arep.cat 

www.arep.cat

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Com podem trencar l’estigma en la nostra societat? El planteja-
ment d’aquest curs es basa en el fet de revisar els conceptes de 
normalitat i de diferència envers les persones amb diversitat fun-
cional. La història d’aquesta relació s’ha transformat molt al llarg 
dels darrers decennis i ha passat d’una concepció de caire personal 
i caràcter caritatiu o assistencial a un fenomen social que demana 
drets i inclusió social. 

Aprofundir en els punts següents:
- Estudiar l’evolució històrica dels models d’atenció a la  
 discapacitat.
- Entendre conceptes bàsics que influeixen en l’estigmació  
 de l’altre.
- Dominar eines per millorar la relació amb l’altre.
- Practicar en relació amb l’actitud i el comportament per integrar a  
 la comunitat les persones amb diversitat funcional

Programa: 
•Donar a conèixer la situació social de diferents col·lectius de  
 persones amb diversitat funcional a Catalunya
•Explicar els plans d’igualtat a Irlanda i els EUA
•Explicar accions que es realitzen en diferents associacions i  
 entitats per disminuir l’estigma social
•Explicar com influencien els mitjans de comunicació en  
  
l’elaboració d’estereotips
•Saber com gestionar allò que és desconegut
•Sensibilitzar i crear un estat d’opinió envers la diversitat funcional
•Donar a conèixer la diversitat funcional i el seu vessant comunitari
•Mostrar vídeos que influeixen en la desestigmatització de l’altre

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Com podem trencar l’estigma en la nostra 
societat

http://www.arep.cat
http://www.arep.cat
mailto:voluntariat%40arep.cat?subject=
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
CM Barcelona. 
C/ Albareda, 1-13
08004 Barcelona 

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Al desembre passat va entrar en vigor la Llei de transparència esta-
tal i el proper mes de juny entrarà en vigor la llei catalana sobre el 
tema. En aquest taller donarem pistes concretes per a la construc-
ció d’un portal de transparència que permeti a les entitats complir 
amb els requisits d’aquestes lleis.

Destinataris: 
Dirigents associatius 

Com construir el portal de transparència de 
l’entitat?

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
CM Barcelona. 
C/ Albareda, 1-13
08004 Barcelona 

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Les xarxes socials i la web 2.0 han representat un canvi fonamental 
i dràstic en la manera de relacionar-nos amb les persones interes-
sades i en la base social de les entitats. Però ho estem fent bé? Al 
taller es reflexionarà sobre com passar de la presència anecdòtica a 
les xarxes socials a construir una estratègia per tal que la presència 
en aquest entorn sigui profitosa i no es converteixi en una pèrdua 
de temps i uns recursos per a l’entitat.

Destinataris: 
Persones voluntàries
Coordinadors/es de voluntariat
Dirigents associatius 

Estem suficientment presents a les xarxes 
socials?

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Torre Jussana. 
Av. Del Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
08035 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
formacio@observatoritercer-
sector.org

Límit d’inscripció
23 de juliol

Escola

Objectiu: 
Les memòries són la principal eina de transparència amb la qual 
compten les entitats. En general, moltes memòries es fan de ma-
nera repetitiva a partir de la memòria de l’any anterior. Es proposa 
repensar la memòria de l’organització a fi d’explicar els resultats 
enlloc d’exposar el que fem i, alhora, donar més importància a les 
imatges i tenir en compte els formats electrònics. 

Destinataris: 
Dirigents associatius 

Idees bàsiques per fer memòries que generin 
confiança

http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
mailto:formacio%40observatoritercersector.org?subject=
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Centre d'Estudis de l'Esplai
C/ Llàstic, 2. 
08003 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Analitzar les novetats legislatives que s’han produït en els darrers 
temps i que afecten directament les entitats (reforma fiscal i llei de 
transparència).
Fer un recorregut per les obligacions principals, especialment per 
les noves obligacions derivades de la llei de transparència, i conèi-
xer els canvis que ha comportat la reforma fiscal –en particular, 
l’impost de societats.

Programa: 
•Marc normatiu: reforma fiscal i llei de transparència
•Impost de societats: qui hi està obligat?
•Comptabilitat per partida doble
•Altres novetats fiscals (mecenatge, IRPF, IVA)
•Novetats i obligacions relacionades amb la llei de transparència

Destinataris: 
Dirigents associatius 

Com afecta la reforma fiscal i la llei de  
transparència a les entitats?

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/tercer-sector/280-com-afecta-la-reforma-fiscal-i-la-llei-de-transparencia-a-les-entitats-no-lucratives
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▶BARCELONA

Data
17 de setembre 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Centre d'Estudis de l'Esplai
C/ Llàstic, 2. 
08003 Barcelona

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
23 juliol

Escola

Objectiu: 
Reconèixer la naturalesa i el funcionament dels grups, oferir als 
participants els coneixements bàsics en dinàmiques de grup, apren-
dre diverses metodologies per a la dinamització de grups i equips 
de treball i la resolució de conflictes.

Programa: 
•Definició de grup: el valor de la col·lectivitat
•Els rols i els prejudicis
•Dinàmiques de grup 

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Recursos per a la dinamització de grups i 
equips de treball

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/lleure-educatiu/248-recursos-per-a-la-dinamitzacio-de-grups-i-equips-de-treball
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▶SABADELL

Data
2 de juliol 2015

Horari
de 17h a 20h

Lloc
Centre Cívic de la Creu Alta
Cal Balsach, 
Ctra. de Prats de Lluçanès, 16
08208 Sabadell

Durada
3 hores

Tipus
PRESENCIAL

Inscripció
http://fundesplai.org/ca/ 
formacio/arees-de-formacio/

Límit d’inscripció
21 de juny

Escola

Objectiu: 
Reconèixer la naturalesa i el funcionament dels grups, oferir als 
participants els coneixements bàsics en dinàmiques de grup, apren-
dre diverses metodologies per a la dinamització de grups i equips 
de treball i la resolució de conflictes.

Programa: 
•Definició de grup: el valor de la col·lectivitat
•Els rols i els prejudicis
•Dinàmiques de grup 

Destinataris: 
Coordinadors/es de voluntariat

Recursos per a la dinamització de grups i 
equips de treball

http://www.suport.org
http://fundesplai.org/ca/formacio/arees-de-formacio/lleure-educatiu/248-recursos-per-a-la-dinamitzacio-de-grups-i-equips-de-treball
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Per a més informació:
www.voluntariat.org

http://www.voluntariat.org


Entitats que fan possible aquesta formació:

Amb la col·laboració de:

Organitzat per:

http://www.suport.org
http://www.abd-ong.org/
http://www.voluntaris.cat/
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home
http://www.creuroja.org/
http://www.jovesteb.org/
http://www.adhara.cat
http://www.fundacioesplaigirona.org
http://www.reformahoraria.cat/#!formaci/cum2
http://www.observatoritercersector.org/php/index.php
http://www.cae.cat
http://www.vergeblanca.org/
http://www.voluntariat.org/Formaci%C3%B3/PladeFormaci%C3%B3delVoluntariatdeCatalunya.aspx
http://www.sabadell.cat/ca
http://xarxanet.org
http://benestar.gencat.cat/ca/
http://www.arep.cat
http://www.tortosa.cat
http://www.granollers.cat/
http://voluntariat.granollers.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://labcompublica.info/
http://www.sabadell.cat/sabadellsuma

