
 

 

Formació  

Una aproximació a l’artteràpia: l’expressió plàstica com a eina de 
cohesió i ajut a la tasca del voluntariat | ABD Associació Benestar i 

Desenvolupament | Barcelona | 11, 12, 18 i 19 de juny de 2010  

Curs basic de voluntariat | Federació Catalana de Voluntariat Social 
| Barcelona | 5, 12 i 19 de juny de 2010  

Iniciació a l'esplai - 2 | Escola d'Educadors d'Osona | Vic | del 28 de 
juny al 9 de juliol de 2010  

Curs de programa de gestió d’associacions suport - Socis Avançat | 
Centre d'Estudis de l'Esplai - Suport Associatiu | en línia | del 14 de 

juny al 5 de juliol de 2010  

Inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d'exclusió social  | 
Associació Sociocultural La Formiga | Barcelona | del 4 de juny al 10 de 
juliol de 2010  

Curs de disseny de projectes de mediació comunitària i gestió de 
conflictes | Fundació UdG | Girona | de l'11 de juny al 2 de juliol de 
2010  

Fauna i educació ambiental | Fundació Pere Tarrés - Institut de 
Formació | Barcelona | 4, 5 i 6 de juny de 2010  

Curs "Aprendre a viure, aprendre a ser" | Servei de Suport al Dol de 
Ponent | Lleida | 26 i 27 de juny de 2010  

El curs pertany al Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya  

Més formació  

  

 

 

1 de juny 2010 
Notícia

  XVIII PREMIS VOLUNTARIAT 2010 
  

El dia 15 de juny de 2010 finalitza el termini de presentació a la 18a edició 
del Premi Voluntariat 2010, convocats per la Secretaria d’Acció Ciutadana 
(SAC) del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

Més informació > 
 

3r Premi Eliseu Colomer 2010 
  

El 21 de juny de 2010 finalitza el termini per presentar els projectes a la 
convocatòria de la tercera edició del Premi Eliseu Colomer. 
 
L’objectiu és fomentar entre la gent gran les activitats de voluntariat 
adreçades a la recuperació dels valors cívics, socials, ambientals i 
culturals, i a la seva difusió en l’àmbit territorial de Catalunya. 

 
Més informació > 

Agenda

Jornada sobre crisi alimentària 

Organitza: Som lo que sembrem 
Barcelona | 5 de juny de 2010

Crides 

Fundació Comtal 

Tasques a realitzar: voluntaris/àries 
de menjador amb nens/es de 3 a 

Concursos
Femitic 2010. Concurs de vídeos 

realitzats per dones.  
Convoca: Dones en xarxa  

 Termini: 6 de setembre de 2010   

http://www.xarxanet.org/events/curs-de-lescola-de-voluntariat-dabd
http://www.xarxanet.org/events/curs-de-lescola-de-voluntariat-dabd
http://www.federacio.net/ca/programes/fomentserveisxarxa/escola.html
http://www.xarxanet.org/events/curs-diniciacio-lesplai-2
http://www.xarxanet.org/events/curs-de-programa-de-gestio-d-associacions-suport-socis-avancat
http://www.xarxanet.org/events/insercio-sociolaboral-collectius-en-risc-dexcusio-social
http://www.xarxanet.org/events/curs-despecialitzacio-en-disseny-de-projectes-de-resolucio-de-conflictes-publics-i-mediacio-c
http://www.xarxanet.org/events/curs-despecialitzacio-en-disseny-de-projectes-de-resolucio-de-conflictes-publics-i-mediacio-c
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/formacio_recerca_consultoria/cursos_lleure_nou/monografics/educacio_ambiental/veure_detall_curs?ruta=/peretarres_ca/peretarres/extres/cursos/222395
http://www.xarxanet.org/events/curs-aprendre-viure-aprendre-ser
http://www.xarxanet.org/agenda
http://xarxanet.org/assessorament-gratuit-associacions
http://www.voluntariat.org/AgendadecursosdelPFVC.aspx
http://xarxanet.org/fes-te-voluntaria
http://www.gepec.org/natura/forum/
http://xarxanet.org/user/register
http://www.xarxanet.org/projectes/noticies/oberta-la-convocatoria-del-xviii-premi-del-voluntariat
http://www.xarxanet.org/projectes/noticies/premi-eliseu-colomer-2010-fomentar-el-voluntariat-en-la-gent-gran
http://www.xarxanet.org/events/jornada-sobre-la-crisi-alimentaria
http://www.comtal.org/index.php?lan=&op=7&lan=0
http://www.xarxanet.org/informatic/noticies/comenca-la-segona-edicio-del-femitic
http://www.xarxanet.org/informatic/noticies/comenca-la-segona-edicio-del-femitic
http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/la-coordinadora-presenta-el-nou-concurs-de-videoclips-bastoners-el-balldebastonsre
http://www.PDFonFly.com
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/284/butlleti284.htm


Més agenda Més crides Més finançament 

VI Trobada de voluntariat en l'àmbit 
oncològic 

Organitza: Federació Catalana 
d'Entitats contra el Càncer (FECEC) 
Barcelona | 5 de juny de 2010 

Jornades debat - El treball davant la 
crisi econòmica global 

Organitza: Observatori DESC  
Barcelona | 5 de juny de 2010 

9a edició de firentitats 2010 - Un 
món d’idees i il·lusions  

Organitza: Cotxeres-Casinet, 
Secretariat d’Entitats, Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta i Ajuntament 
de Barcelona Sants-Montjuïc 
Barcelona | 5 de juny de 2010 

Conferència - L'adopció 
internacional des de la consulta en 
postadopció 

Organitza: DIXIT Centre de 
Documentació de Serveis Socials  
Barcelona | 7 de juny de 2010 

Reunió de l'àmbit ambiental del 
voluntariat - Consell de 
l'Associacionisme i el Voluntariat 

 Organitza: Secretaria d'Acció Ciutadana 
Barcelona | 7 de juny de 2010 

Fundació Save the Children a 
Catalunya 

Fundació Escó 

16 anys (hi ha diferents grups 
d'edat). L'activitat suposa: servir el 
menjar, vigilància menjador, treball 
d'hàbits alimentaris, d'higiene i 
socials. Després els nens/es tenen 
una estona de temps lliure al pati 
en la qual s'haurà de fer la 
vigilància i participar en activitats.  
Lloc: Barcelona 
Dedicació: horari de 13:00 a 15:30 
hores. 
Perfil: persona motivada, amb 
sensibilitat social, responsable, 
participativa i amb creativitat.

Tasques a realitzar: tasques 
d'educació no formal i activitats del 
lleure en el casal d'estiu a Sant 
Andreu. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: un dia a la setmana. El 
casal serà dels dies 28 de juny al 30 
de juliol en horari de 9 a 17h . Els 
voluntaris poden escollir el dia que 
s'adapti millor i l'horari, de matí (9-
13h) o de tarda (13-17h).

Tasques a realitzar: voluntaris per al 
casal menjador. 
Lloc: Barcelona 
Dedicació: als mesos d'estiu.  
Perfil: majors d'edat i que els agradi 
el treball amb infants.

BALLDEBASTONS.REC. Concurs 

de videoclips bastoners  
Convoca: Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya  

Termini: 30 de setembre de 2010   

PLURAL +. Concurs de vídeos 
per a joves, sobre immigració i 
diversitat  
Convoca: Aliança de Civilitzacions 
de les Nacions Unides  

 Termini: 30 de juny de 2010   
 

Finançament
Ajuts a la recerca Francesca 
Bonnemaison en igualtat 
d'oportunitats i gènere 

Convoca: Diputació de Barcelona 
Termini: 16 de juny de 2010 

Subvencions adreçades a 
associacions de bombers/es 
voluntaris/àries de la 
Generalitat de Catalunya 

Convoca: Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de 
Catalunya 

Termini: 19 de juny de 2010 

Subvencions a ENL per a la 
realització d'activitats dirigides a 
l'aprenentatge al llarg de la vida 

Convoca: Ministeri d'Educació 
Termini: 10 de juny de 2010 

Especial Escoles d'Estiu I 

Propostes de les entitats per formar-se 
aquest estiu 

 

 
 
Us fem un resum de diferents escoles d'estiu organitzades per 
entitats o associacions de diferents temàtiques, perquè pugueu 
aprofitar per formar-vos durant els mesos d'estiu. Aquí en teniu unes 
quantes propostes: 
 
V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació 
Organitza: AulaMèdia. Educació en Comunicació amb el suport del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
Dates: del l'1 al 14 de juliol de 2010 
Lloc: en línia  
 
Escola Feminista d’Estiu 
Organitza: Ca la dona i Xarxa Feminista. Activistes Independents 
Dates: del 18 al 20 de juny de 2010 
Lloc: Barcelona 
 

http://www.xarxanet.org/agenda
http://www.voluntariat.org/xarxanet/fes_teVoluntariInici.voluntariat?xnt_portal=100
http://www.xarxanet.org/financaments
http://www.xarxanet.org/events/vi-trobada-de-voluntariat-en-lambit-oncologic
http://www.xarxanet.org/events/jornades-debat-el-treball-davant-la-crisi-economica-global-0
http://www.xarxanet.org/events/9a-edicio-de-firentitats-2010-un-mon-d-idees-i-il-lusions
http://www.xarxanet.org/events/conferencia-ladopcio-internacional-des-de-la-consulta-en-postadopcio
http://www.xarxanet.org/events/reunio-de-lambit-ambiental-consell-de-lassociacionisme-i-el-voluntariat
http://www.savethechildren.es/
http://www.fnesco.org/
http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/la-coordinadora-presenta-el-nou-concurs-de-videoclips-bastoners-el-balldebastonsre
http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/la-coordinadora-presenta-el-nou-concurs-de-videoclips-bastoners-el-balldebastonsre
http://www.xarxanet.org/cultural/noticies/la-coordinadora-presenta-el-nou-concurs-de-videoclips-bastoners-el-balldebastonsre
http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/concurs-de-videos-joves-sobre-immigracio-i-diversitat
http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/concurs-de-videos-joves-sobre-immigracio-i-diversitat
http://www.xarxanet.org/internacional/noticies/concurs-de-videos-joves-sobre-immigracio-i-diversitat
http://www.xarxanet.org/projectes/noticies/ajuts-la-recerca-francesca-bonnemaison-en-igualtat-doportunitats-i-genere
http://xarxanet.org/projectes/noticies/subvencions-adrecades-associacions-de-bomberses-voluntarisaries-de-la-generalitat
http://www.xarxanet.org/projectes/noticies/subvencions-enl-la-realitzacio-dactivitats-dirigides-laprenentatge-llarg-de-la-vi
http://www.aulamedia.org/2010/
http://www.caladona.org/escola-feminista/
http://www.PDFonFly.com
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/284/butlleti284.htm
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45a escola d'estiu per a mestres 
Organitza:Associació de Mestres Rosa Sensat 
Dates: del 5 al 16 de juliol de 2010 
Lloc: Barcelona 
 
20a Escola d’Estiu sobre interculturalitat 
Organitza: Fundació SER.GI 
Dates: del 5 al 9 de juliol de 2010 
Lloc: Girona 
 
Escola d’estiu UNESCOCAT 
Organitza: Centre UNESCO de Catalunya 
Dates: del 5 al 16 de juliol de 2010 
Lloc: Barcelona 
 
Escola d'estiu adreçada al professorat 
Organitza: iEARN- Pangea 
Dates: de l'1 al 9 de juliol de 2010 
Lloc: en línia 
 
Escola virtual d'estiu 2010 
Organitza: Espiral. Educació i Tecnologia 
Dates: de l'1 al 16 de juliol de 2010 
Lloc: en línia 
 
Cursos d'estiu 2010 de l'Escola d'Escriptura 
Organitza: Ateneu Barcelonès 
Dates: del 28 de juny al 6 de juliol de 2010 
Lloc: Barcelona 
 
Al proper butlletí us proposarem aquelles escoles d'estiu universitàries 
que ofereixen cursos relacionats amb el voluntariat i 
l'associacionisme. 
 
Més informació sobre cursos a l'agenda de xarxanet.org i sobre 
formació al servei d'assessorament. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.00971aa23f92ec3f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=aa3ae4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=aa3ae4f76bc87110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fundacioperetarres.org/
http://www.xarxanet.org/abast
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/284/img/imprimir284.pdf
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/credits.htm
mailto:alabast@peretarres.org
http://www.rosasensat.org/festiu/
http://www.fundaciosergi.org/20a-escola-destiu-sobre-interculturalitat-2010/
http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/escola-d-estiu-2010
http://www.iearn.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:escola-destiu-iearn-pangea-2010&catid=78:escola-destiu-2010&Itemid=67
http://www.ciberespiral.org/index.php/ca/gaudeix-espiral/gaudeix/formacio-i-autoformacio/100-a-punt-per-a-la-sisena-escola-virtual-destiu
http://admin.ateneubcn.org/web/galeries/documents/descarregues/EscoladEscriptura_CursosEstiu_2010.pdf
http://www.xarxanet.org/agenda
http://www.xarxanet.org/formacio
http://www.PDFonFly.com
http://www.xarxanet.org/xnt/newsletter/284/butlleti284.htm

