
Pròximes edicions del curs

GENER-FEBRER de 2020
Dimecres 22, 29 de gener i 5 de febrer de 
2020 de 9.30 a 13.30
Codi Curs: 2020/01_VOLSBAS01
 
MARÇ-ABRIL de 2020
Dimecres 4, 11, 25 de març i 1 d’abril de 2020
de 17 a 20h
Codi curs: 2020/03_VOLSBAS02
 
 
LLOC: Càritas Diocesana de Barcelona
(Plaça Nova 1, 08003, Barcelona)

Més informació a:

www.caritas.barcelona

facebook.com/caritasbarcelona

twitter.com/caritasbcn

Organitza: Amb el suport de:

Curs bàsic de
voluntariat social

O
ferta form

ativa

gener-abril de 2020



CONTINGUTS

• El voluntariat social.

• La realitat social actual.

• L’acció social: valors i models.

• La relació d’ajuda.

• Àmbits del voluntariat social.

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones amb sensibilitat social i que s’inicien o volen ini-

ciar-se en el voluntariat en aquest àmbit.

METODOLOGIA

el curs es realitzarà combinant teoria i pràctica, afavorint en 

tot moment la reflexió de l’alumnat a

partir de dinàmiques participatives, treball en grup,

mitjans audiovisuals, etc.

DURADA

12 hores

INSCRIPCIONS

Per telèfon: 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 a Plaça Nova núm. 1 de Barcelona.

Places limitades.

COST

donatiu de 10€ (Les persones que no puguin assumir aquest 

cost poden sol•licitar exempció de pagament).

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

OBJECTIUS DEL CURS

• Comprendre i aplicar els elements essencials del

treball en equip.

• Conèixer i comprendre els principals valors que

fonamenten l’acció social.

• Iniciar-se en la capacitat d’anàlisi crítica de la

realitat social actual.

• Comprendre els principals factors que

intervenen en la relació d’ajuda.

• Conèixer els principals àmbits

d’intervenció del voluntariat social.

ACREDITACIÓ: 
Aquest curs forma part del PFAVC (Pla de formació de l’associa-
cionisme i el voluntariat de Catalunya). A les persones que acreditin 
un 80% d’assistència se’ls lliurarà un certificat.


