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DEMARCACIÓ DE LLEIDA 
CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ DEL  VOLUNTARIAT DE CATALUNYA (PFVC) 
Setembre – Desembre 2012 
 
Índex de Cursos 
 
CURS D'INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT (S) 
 
EL PAPER DEL/LA MENTOR/A EN L'ACOMPANYAMENT LECTOR (S) 
 
INTERVENCIÓ AMB INFANTS I JOVES AMB RISC SOCIAL (S) 
 
CONÈIXER-NOS MILLOR PER ENTENDRE'NS (S) 
 
VOLUNTARIAT EN L'ÀMBIT DE LA SALUT (S) 
 
LA GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT I LA QUALITAT (G) 
 
EL RELLEU GENERACIONAL A LES NOSTRES ENTITATS, COM HO HEM DE FER? (G) 
 
EMPRESES I ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, LA COL·LABORACIÓ POSSIBLE (G) 

 
 
El Pla de formació del voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de 
qualsevol àmbit d'intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d'escoles 
i entitats de formació de reconeguda experiència. El Pla inclou:  
 
CURSOS DE SECTORS (S): són els que giren entorn dels coneixements i habilitats que, en relació a una 

tasca i/o col·lectiu concret, ha de permetre als voluntaris/es millorar la qualitat de la seva intervenció. 
 
CURSOS DE GESTIÓ (G): són els que tracten i abasten els coneixements i habilitats que, en relació a la 
gestió i funcionament de l’entitat en totes les seves vessants, ha de permetre als qui desenvolupen 
tasques de responsabilitats dins de les entitats (presidents, coordinadors de voluntariat i/o de projectes, 
tresorers, etc...) una millora de la seva tasca. 
 

Superar satisfactòriament un curs, d'acord als criteris d'avaluació establerts,  dóna dret a l’alumne/a a 
l'obtenció d'un diploma del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General 
d'Acció Cívica i Comunitària. Aquests cursos del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya estan 
realitzen amb el suport econòmic de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de 
Benestar Social i Família. 

FAN POSSIBLE AQUESTA FORMACIÓ A LLEIDA:  
 
 
     
 
 
 

http://voluntariat.org/Formació/PladeFormaciódelVoluntariatdeCatalunya.aspx
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CURS D'INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT  
S'adreça a persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció 
voluntària o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit, així com voluntariat incial 
d'entitats que no ha fet cap formació sobre aquest tema. El curs presenta a través de 
tres grans blocs els coneixements i eines bàsiques que cal que la persona conegui i 
tingui en compte per a garantir la qualitat i satisfacció de la seva la seva participació 
voluntària 
 
Dates: 17-24 de novembre i 1 de desembre 

Lloc: Creu Roja; C. Henry Dunant, 1 

Docència: Federació Catalana de Voluntariat Social 
 
Més informació i inscripcions  
 
 
 
 
 

EL PAPER DEL/LA MENTOR/A EN L'ACOMPANYAMENT 
LECTOR 
Adreçat a voluntaris/àries d’entitats socials/comunitàries que treballin en temes de 
reforç educatiu i escolar i que vulguin aportar una nova perspectiva a la seva 
intervenció en/o a partir de la lectura. El curs es desenvolupa amb una metodologia 
participativa, explicant la metodologia a aplicar (Aspectes generals i mentoria 1x1) i el 
vincle educatiu, les qüestions relacionades amb la lectura i eines i estratègies per a les 
sessions.  
 
Data: 28 setembre de 15 a 20.30h 
Lloc:Lleida,   Caixaforum, Av. Blondel,3  
Docència: Fundació Jaume Bofill  
 
Data: 2 de novembre de 15 a 20.30h 
Lloc: Lleida,   Caixaforum, Av. Blondel,3  
Docència:Fundació Jaume Bofill  
 
Més Informació i inscripcions  
 

 
 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/1/mode/1/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/374/mode/374/Default.aspx
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INTERVENCIÓ AMB INFANTS I JOVES AMB RISC SOCIAL 
Persones voluntàries que actuen en entorns desfavorits i que estan interessats a 
conèixer els temes específics d'una intervenció sòciocultural en risc social. El curs 
donarà a conèixer el concepte de risc social, inadaptació social i la seva evolució i 
elements que la integren, i planteja estratègies de prevenció, d'intervenció 
socioeducativa i habilitats a desenvolupar per dur-les a terme.   
 
Dates: 3,10,17,24 de novembre  
Lloc: Lleida, c.Acadèmia, 17  
Docència:Escola de l’Esplai de Lleida-FVB 
 
Més informació i inscripcions 
 

 
 
 
CONÈIXER-NOS MILLOR PER ENTENDRE'NS 
Destinataris: Persones voluntàries que desenvolupen la seva acció en contacte amb 
altres persones i que volen aprofundir en el tema per a millorar la seva comunicació. 
Bloc 1: Tipus de comunicació. La bona comunicació i les situacions que ens limiten 
Bloc 2: Anàlisi transaccional. Estats del jo.  
Bloc 3: Estils comunicatius: com ser assertius  
Bloc 4: Habilitats socials. Patrons de percepció 
 
Dates: 15 I 22 DE SETEMBRE 
Lloc: Lleida, Creu Roja; C. Henry Dunant, 1 
Docència: Federació Catalana de Voluntariat Social 
 
Més informació i inscripcions 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/65/mode/65/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/77/mode/77/Default.aspx
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VOLUNTARIAT EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 
És una proposta de formació inicial per als voluntaris d'entitats que vulguin tenir les 
bases d'un voluntariat de salut, i en la seva actuació en el camp de l'acompanyament a 
malalts oncològics. El curs explica l'àmbit de la salut i quina és l’actuació del 
voluntariat, explora el concepte de malaltia i conseqüències per qui la pateix, i el paper 
del voluntariat en relació a la perdona malalta i al seu entorn. 
 
Dates: 20 i 27 d'octubre 
Lloc: Lleida, Creu Roja; C. Henry Dunant, 1 
Docència: Federació Catalana de Voluntariat Social 
 
Més informació i inscripcions 
 
 
 
 
 

LA GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT I LA QUALITAT 
S'adreça als coordinadors de voluntariat de les entitats i/o persones encarregades de 
la gestió d'aquest. El curs, permet, conèixer i fer conscients els requisits mínims i els 
elements que tenen a veure amb una optima gestió del voluntaria, i possibilita establir 
uns processos senzills, flexibles i de fàcil adaptació a les diferents entitats respecte a 
la incorporació i participació del voluntariat. La implementació d’un sistema de qualitat 
en la gestió del voluntariat  afavoreix d’una banda l’estandardització dels processos i 
d’altra banda afavoreix el coneixement i el seguiment del procés de gestió del 
voluntariat per part de totes les persones implicades en la seva gestió i esdevé un 
projecte de millora contínua per a l’organització.  
 
 
Dates: 10-17 I 24 de novembrede 9.30 a 15 h 
Lloc: Lleida Creu Roja; C. Henry Dunant, 1 
Docència: Creu Roja 
 
Més informació i inscripcions 
 
 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/77/mode/77/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/77/mode/77/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/375/mode/375/Default.aspx
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EL RELLEU GENERACIONAL A LES NOSTRES ENTITATS, COM 
HO HEM DE FER? 
Voluntariat, membres i/o dirigent d'associacions i/o d’organitzacions d’iniciativa 
ciutadana, interessats en com renovar generacionalment els diferents espais i càrrecs 
de l’entitat. El curs aborda el concepte del relleu, entès com un procés integrals i 
explora els principis que guien el procés del relleu, els agents implicats, les dimensions 
del relleu, donant a conèixer experiències i dinàmiques sobre el relleu. 
 
Dates: 5-6-7-8 i 9 de novembre de 16 a 20h 
Lloc: Lleida,  C. La Palma, 6-20  
Docència:Escola Lliure El Sol 
 
Més informació i inscripcions 
 

 
 
EMPRESES I ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, LA 
COL·LABORACIÓ POSSIBLE. 
Aquesta formació s'adreça a les persones amb capacitat de decisió sobre l’activitat de 
l'entitat (associació/fundació) i/o que s’encarreguin de la captació de fons en general o 
específicament procedents de les empreses. Els darrers temps, les empreses han 
entrat amb força  en el punt de mira de les entitats no lucratives com a finançadors de 
projectes, però les empreses no volen ser vistes com a agents que donen diners; elles 
tenen seus objectius, les seves necessitats, les seves expectatives, i el seu llenguatge 
.La col·laboració amb organitzacions no lucratives i empreses és possible, però cal 
saber acostar-s’hi i parlar. El taller vol dotar les entitats de pautes i eines per a: 
aconseguir, gestionar i mantenir relacions mútuament profitoses amb el món 
empresarial.  
 
*El curs ofereix possibilitats de seguir un procés tutorat per un expert (veure Més 
informació i Inscripcions). 
 
Dates: 27 d'octubre, de de 10 a  17.30h (inclou dinar de treball) 
Lloc: Escola de l’Esplai de Lleida C/Acadèmia, 17 -Lleida 
Docència: Juan Mezo (Valores&Marqueting) 
 
Més informació i inscripcions 
 
 
 
 
 
 
 
Si vols estar assabentat dels cursos del  Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya que les escoles 
preveuen  en cada moment,  consulta l’ Agenda de Cursos al web temàtic Voluntariat.org 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/367/mode/367/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/376/mode/376/Default.aspx
http://voluntariat.org/Formació/www.voluntariat.org/tabid/110/mode/E/Default.aspx
http://voluntariat.org/

