
Curs d’iniciació  
al voluntariat  

O
ferta form

ativa

G
ener-m

arç de 2019

Més informació a:
www.caritas.barcelona

facebook.com/caritasbarcelona
twitter.com/caritasbcn

Organitza: Amb el suport de:

FEBRER de 2019

Dijous 7, 14 , 21 i 28 de febrer
de 17.00 a 20.00h

Codi curs: 2019/02_CIV01

2 opcions per escollir

MARÇ de 2019

Dimecres 13, 20 i 27 de març
de 9.30h a 13.30h

Codi curs:  2019/03_CIV02

LLOC: Càritas Diocesana de Barcelona 
(Plaça Nova, 1)



Informació general  
i inscripcions  

Per telèfon al 662 863 633 o 93 344 16 73

Per correu electrònic:
escoladevoluntariat@caritas.barcelona

Presencialment de dilluns a divendres de 10 a 14h i 
dilluns i dimecres de 16 a 18h al Programa de Voluntariat-
Càritas Barcelona. Plaça Nova núm. 1 de Barcelona.

Cost d’inscripció: donatiu de 10€ (Les persones que no 
puguin assumir aquest cost poden sol·licitar beca).

Inscripcions fins 8 dies abans de l’inici del curs.

Places limitades.

Objectius del curs 
• Comprendre els factors essencials que cal tenir en 

compte per al bon exercici de l’acció voluntària.

• Conèixer els principals àmbits d’actuació de Càritas i 
el context social actual en què ens movem.

• Reflexionar sobre el sentit de l’acció voluntària i  els 
valors de fons que mouen el voluntariat.

Programa
1. Què entenem per voluntariat?

2. Breu història del voluntariat a Catalunya. 

3. Marc legal del voluntariat: drets i deures de la persona 
voluntària.

4. Perfil de la persona voluntària: actituds i aptituds. 

5. Pobresa, desigualtat i exclusió social: causes i 
conseqüències. 

6. Sentit i valor de l’acció voluntària. 

7. Àmbits del voluntariat. Camps d’actuació del 
voluntariat social. 

8. Treball en equip i per projectes. 

9. Altres recursos al servei del voluntariat.

Destinat 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 
l’àmbit del voluntariat social.

LLOC: Càritas Diocesana de Barcelona (Plaça Nova, 1)

DURADA DEL CURS: 12 hores 

PONENTS: Membres del claustre de professorat de 
l’Escola de Formació del  Voluntariat de Càritas. 

CERTIFICACIÓ: Aquest curs ofert per l’Escola de 
Formació del  Voluntariat de Càritas està reconegut pel 
Pla de Formació de l’Associacionisme i del  Voluntariat 
del Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.  A les persones assistents se’ls 
lliurarà un certificat d’assistència.


