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FORMACIÓ ON-LINE  
CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ DEL  VOLUNTARIAT DE CATALUNYA (PFVC) 
Setembre – Desembre 2012 
 
 
Índex de Cursos 
 
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L'ASSETJAMENT (S) 
 
CURS D'INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL (S) 
 
INTRODUCCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES (S) 
 
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT (G) 
 
COM FER UN PROJECTE (G) 
 
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS (G) 
 
CURS DE BLOSCS I EINES 2.0 BÀSIC (G) 
 
CURS DE BLOSCS I EINES 2.1 AVANÇAT (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 BARCELONA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://voluntariat.org/Formació/PladeFormaciódelVoluntariatdeCatalunya.aspx
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BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR 
L'ASSETJAMENT  
Adreçat a educadors i educadores que volen conèixer que és el bullying, com detectar-
lo dins del grup d’infants, adolescents i joves i com poder treballar per tal de prevenir-lo 
i reconduir possibles situacions d’assetjament. En el curs es presenta la definició de 
bullying, la classificació dels diferents tipus de maltractaments entre iguals, els mites i 
realitats entre l’abús de poder entre iguals i s’aborden models i estratègies de detecció, 
de prevenció i d’intervenció de maltractaments entre iguals. 
 
Dates: Del 26 de novembre al 31 de desembre 
Docència: Centre d’Estudis de l’Esplai 
 
Més informació i inscripcions 
 
 

CURS D'INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL  
Adreçat a persones voluntàries majors de 16 anys que comencen la seva col·laboració 
voluntària en una entitat de voluntariat ambiental i a persones que desitgen iniciar-la 
en un futur immediat. El curs presenta una introducció a diferents aspectes del 
voluntariat ambiental com són: la forma de  participació, d’intervenció ambiental, la 
sensibilització i l’educació ambiental, la comunicació, a la legislació ambiental i a la 
gestió del voluntariat, amb la participació d’alguna de les entitats ambientals presents a 
Catalunya. 
 
Dates: del 5 de novembre al 2 de desembre 
Docència: Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 
 
Més informació i inscripcions 
  
 

INTRODUCCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES  
Adreçat al voluntariat que fa tasques de prevenció i assistència en relació amb les 
drogodependències. El curs presenta la situació del consum de drogues, les causes, 
riscos i tipologies de consumidors, així com els diferents recursos d'intervenció 
disponibles i les funcions del voluntariat que actua en aquest àmbit i les habilitats a 
adquirir. 
 
Dates: a concretar 
Docència: ABD, Associació Benestar i Desenvolupament 
 
Més informació i inscripcions 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/333/mode/333/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/364/mode/364/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/19/mode/19/Default.aspx


 

  

 

 

 

 
 Setembre - Desembre 2012 

 

 

  

 

ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT  
Adreçat a membres d'entitats de voluntariat, amb funcions directives, especialment 
amb la responsabilitat de coordinar les persones que en són membres. També els 
encarregats d'acollir els nous voluntaris i de facilitar-ne la incorporació. El curs tracta 
una sèrie d’aspectes relacionats amb la coordinació, les reunions de l'equip, la direcció 
i lideratge, la motivació d'un grup. Els conflictes: gestació i resolució i la comunicació 
interna.  
 
Dates: 3 d’octubre al 3 de desembre 
Docència: Fundació Pere Tarrés-Formació 
 
Més informació i inscripcions 
 

COM FER UN PROJECTE  
Adreçat a persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com responsables 
dirigents que necessiten un coneixement sobre el disseny dels projectes i la seva 
gestió en totes les seves fases. El curs està dividit en 3 mòduls en els quals s’aborden 
cadascuna d’aquestes fases, el primer mòdul es tractala definició del projecte,en el 
segon es veuen les  característiques dels projectes i en el tercer mòdul, les diferents 
fases del projecte (fase filosòfica, fase analítica o diagnòstica, fase de planificació, fase 
executiva i fase d’avaluació). 
 
Dates: Del 3 al 31 de desembre 
Docència: Centre d’Estudis de l’Esplai 
 
Més informació i inscripcions 
  
 

GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS  
 
Curs adreçat a responsables, presidents i coordinadors d'entitats petites i mitjanes que 
volen tenir  la visió complerta dels temes que comporta la gestió de l'entitat. El curs 
està pensat per fer un recorregut pels diferents aspectes de l'administració i direcció 
per una banda, reflexionar sobre la feina que ja realitzen i, per l'altra, adquirir eines 
pràctiques per portar la gestió de l'entitat. Alguns dels temes són:   El paper de les 
associacions en la societat relacional: el sentit de l'associacionisme en la societat 
democràtica. El projectes de l'entitat: elements de la planificació i dels projectes; 
disseny de l'avaluació. Requeriments legals i fiscals: possibles tractaments legals, 
obligacions fiscals,  control econòmic i fonts de finançament: instruments bàsics de 
control econòmic. 
 
Dates: Del 15 d'octubre al 19 de novembre 
Docència: Centre d’Estudis Joan Vallès 
 
Més informació i inscripcions 
  
 

http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/123/mode/123/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/338/mode/338/Default.aspx
http://voluntariat.org/tabid/105/codicurs/332/mode/332/Default.aspx
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CURS DE BLOCS I EINES 2.0 BÀSIC  
Adreçats a persones voluntàries i responsables de comunicació de les entitats petites i 
mitjanes que vulguin crear  un espai web dinàmic al servei de l’entitat. El curs de blocs 
i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web dinàmica compatible amb diverses 
eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informació i canal de 
comunicació de la entitats. El curs s'adreça a responsables de comunicació, voluntaris 
i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0. 
 
Dates: De l’1 d’octubre al 2 de novembre 
Docència: Associació per a Joves TEB 
 
Més informació i inscripcions 
  

 
 
 
CURS DE BLOCS I EINES 2.1 AVANÇAT  
 
Adreçat a persones voluntàries i membres responsables de comunicació de les entitats 
que tinguin un blog i vulguin aprendre com millorar la seva presència en línia aprofitant 
totes les opcions que li ofereix les nostra plataforma, com treure el 100%. És necessari 
que la persona que participi en el curs formi part d’una entitats que ja tingui un bloc en 
funcionament per poder aprofitar els continguts. 
 
Dates: Del 26 octubre al 14 de desembre 
Docència: Associació per a Joves TEB 
 
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://formacio.pfvc.org/
http://formacio.pfvc.org/
http://voluntariat.org/Formació/www.voluntariat.org/tabid/110/mode/E/Default.aspx
http://voluntariat.org/

