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Formació dedicada a gestors de projectes, gestors de recursos humans, formadors, educadors, directius, 

monitors i col·laboradors actius d'entitats no lucratives catalanes de base voluntària que volen assolir 

fites més rellevants pel que fa a 

 

La INCLUSIÓ SOCIAL ACTIVA de les persones joves 

 L'APRENENTATGE CONTINU i APODERAMENT de les persones voluntàries 

 La MILLORA de les CAPACITATS DE LA ORGANITZACIÓ 

L’ objectiu principal és redescobrir l'enorme potencial que tenen les accions de voluntariat 

protagonitzades per persones joves i repensar com aquestes poden repercutir en el desenvolupament 

sostenible de l'entitat. 

 

 

La formació 
serà una bona 

oportunitat 
per

1․ Reflexionar sobre el potencial 
que tenen les accions, activitats i 

programes de voluntariat que duen 
a terme les entitats participants per 

oferir oportunitats de Voluntariat 
Actiu a persones joves.

2. Millorar les 
capacitats de l'entitat 

per incorporar a 
persones joves en 

situació vulnerable en 
nous programes de 
Voluntariat Actiu.

3. Intercanviar i descobrir noves eines 
metodològiques, pràctiques de gestió del 

voluntariat i activitats de formació, 
seguiment i avaluació que milloren 

l'impacte de les accions i programes de 
voluntariat i repercuteixen positivament 

en el desenvolupament sostenible de 
l'entitat.

4․Conèixer noves 
teories, recursos, 

informació i bones 
pràctiques que tenen 

lloc arreu del món en la 
gestió del voluntariat.
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Si bé aquests 4 són els objectius de la formació, confiem que aquesta serveixi també per teixir xarxa 

entre entitats que comparteixen una visió i uns objectius similars i, també, per reflexionar sobre com 

donar resposta a alguns dels principals reptes del sector. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La metodologia no reglada que proposem inclou tallers, jocs, presentacions, 

exercicis en grups que es fonamenten en les necessitats de les entitats 

participants i en l'experiència de les persones que hi participin, així com en la 

creació d'espais per l'intercanvi, la reflexió i l'aprenentatge entre iguals. Per 

aquest motiu, els participants inscrits hauran de realitzar un qüestionari en línia 

abans de l'inici del primer mòdul. 

Les persones seleccionades tindran l'oportunitat de participar activament en els mòduls, aportar els seus 

propis coneixements i ser creadors dels nous recursos que resultaran de la formació (i que tenim previst 

publicar en línia aquest mateix any). Tindran també l'oportunitat de rebre assessorament professional 

per posar en pràctica els aprenentatges dins de les mateixes organitzacions. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Continguts del PROGRAMA 

Cadascun dels 3 mòduls inclourà una llista de teories, activitats i eines de treball seleccionades per la 

seva utilitat i adaptabilitat. 

Els principals temes i continguts són els següents: 

En cadascun dels mòduls hi haurà espais per l'intercanvi i el debat entre els participants, així com un 

recull de teories, eines i bones pràctiques. Cadascun dels mòduls finalitzarà amb l'anàlisi i avaluació dels 

resultats i, en el darrer dia, hi haurà un espai per realitzar l'avaluació final i per dissenyar activitats de 

seguiment. 

Mòdul 1 Joves i 
Participació

•Noves perspectives del 
voluntariat i nous reptes pel 
sector,

•Definició de 'Voluntariat 
Actiu',

•Gestió de les motivacions, 
expectatives, interessos i 
talents de les persones 
joves.

Mòdul 2 Formació i 
Apoderament

•Metodologia i valors de la 
formació no reglada,

•Competències clau per 
l'aprenentatge permanent,

•Aprendre a aprendre i 
sentit de la iniciativa.

•Estratègies i eines per 
l'apoderament,

•Sistemes de reconeixement 
i certificació de 
competències.

Mòdul 3 Inclusió 
social i mesura de 

l'impacte

•Reptes per la participació 
activa de persones joves en 
situació de risc d'exclusió 
social,

•Estratègies per la 
incorporació i processos de 
suport, seguiment i 
avaluació,

•Enfocament en resultats-
eines i processos per 
mesurar l'impacte.
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Horari  

La formació tindrà lloc en 2 ocasions, al mes de juny i al mes de juliol, cadascuna de les 2 formacions es 

compon de 3 mòduls de 4 hores cadascun. 

La primera edició tindrà lloc els dimarts 14,21 i 28 de juny  

La segona edició tindrà lloc el dimarts 5, dijous 7 i dimarts 19 de juliol. 

Propers passos 

Per participar, cal inscriure's fent servir el següent enllaç 

Mòduls al juny. 

Mòduls al juliol. 

Tots els tallers tindran lloc de 16:00 a 20.00h, a la Casa del Mar, al c/Albareda 1-13, Barcelona.  

El termini d’inscripció en els tallers del mes de juny finalitza el divendres 10 de juny i el termini 

d’inscripció en els tallers del mes de juliol finalitza el divendres 1 de juliol. Com les places són limitades 

i en estricte ordre d’inscripció, us animem a inscriure-us com més aviat millor. 

 L’inscripció i participació en els tallers és gratuïta. 

Per a més informació, podeu trucar al 934124493 o enviar un email a: 

projectes@catalunyavoluntaria.cat.  

El dimarts 31 de maig a les 17:00 tindrà lloc una sessió informativa a la FCV. 

 

 
 

 
 

El programa de la FCV “Voluntaris Actius” nascut l'any 2012, es fonamenta en dues tesi: 

"Tothom hauria de tenir l'oportunitat de realitzar un voluntariat i contribuir en la millora de la seva societat""Com més fas pels altres, 

més fas per tu mateix/a". 

El programa posa el seu focus en la mateixa persona voluntària i en com l'experiència de voluntariat pot esdevenir una oportunitat 

excel·lent de desenvolupament personal, professional i, també, organitzatiu. 

La FCV ha organitzat al llarg de la seva trajectòria cursos de formació, conferències, fòrums i projectes de Servei Voluntari Europeu en 

l'àmbit internacional i, arran de conèixer i col·laborar amb centenars d'entitats de voluntariat i joves d'arreu del món, ha 

desenvolupat un enfocament pedagògic del qual el concepte de Voluntariat Actiu és un dels resultats principals, pel fet d'incloure els 

elements que han demostrat d'èxit per assolir resultats i impactes positius per l'entitat, pels grups que participen en les seves accions 

i pel seu propi equip, incloent-hi a les persones voluntàries. 

El concepte 'Voluntariat Actiu' equival a un voluntariat PARTICIPATIU, FORMATIU, INCLUSIU i JOVE, adaptat a la situació i necessitats 

de les persones joves, que té en compte els seus obstacles per formar part d'una acció de voluntariat de forma continuada en el 

temps (per diverses raons) així com les seves capacitats i interessos. És un voluntariat que té la capacitat d'APODERAR a les persones 

voluntàries i d' oferir un suport encaminat a guanyar experiències útils de creixement personal i professional. 

Iniciativa realitzada per la Fundació Catalunya Voluntària amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària-

Departament de Benestar i Família-Generalitat de Catalunya. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1UVhfgale3s2iwCU7mXMwEenKsjq6_R9-VSiL4q794nY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/19CepIXUFQmy9zAYf46wxYFQ9f8XtJ3sesXx4_o2EjmY/viewform?ts=573c2830&edit_requested=true
mailto:projectes@catalunyavoluntaria.cat

