
CURS  
D’INICIACIÓ 
AL VOLUNTARIAT 

Adreçat a totes aquelles persones que estiguin interessades a fer 
voluntariat o estiguin començant a col·laborar de forma voluntària 
en alguna entitat sense ànim de lucre. 
És necessari que les persones tinguin coneixements d’internet a 
nivell d’usuari.

Del 9 de març al 3 d’abril de 2020

EN LÍNIA



El voluntariat
Què és el Voluntariat
Àmbits de l’acció voluntària
Entorn i context històric

La Persona voluntària
Què ens motiva a fer voluntariat?
El perfil de la persona voluntària
La participació: element fonamental de l’acció voluntària
Drets i deures de la persona voluntària

L’organització del voluntariat 
L’entitat: el seu ideari i / o projecte d’acció
Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària
El procés de participació en l’entitat
El treball en equip

Metodologia
Per tal de treballar els contiguts del curs, els participants 
hauran de llegir els documents o visualitzar els recursos que se 
li facilitaran i realitzar diversos exercicis (individuals i grupals) 
relacionats amb els continguts facilitats.

CONTINGUT DEL CURS



INSCRIPCIONS

Cal formalitzar la inscripció 
del 10 de febrer al 4 de març de 2020:
- al telèfon 93 745 31 84 (de 9 a 14 h)
- al web de l’Oficina d’Entitats: 
www.sabadell.cat/formaciovoluntariat

Curs gratuït

Un cop tingueu confirmada la plaça se us facilitarà l’accés 
al formulari online a partir del qual se us donarà l’accés a la 
plataforma moodle del Pla de Formació de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya. 

http://formacio.pfavc.org/

Places limitades: 25 persones

El curs està reconegut dins del Pla de Formació de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Als alumnes 
que superin el 85% d’assistència al curs se’ls lliurarà un 
diploma acreditatiu expedit per la Generalitat de Catalunya.



Organització:

Hi col.labora: 

Més informació:
Servei de Participació Ciutadana
Oficina d’Entitats i Voluntariat
Tel. 93 745 31 84
puntvoluntariat@ajsabadell.cat
web.sabadell.cat/oficinaentitats
      @sbdvoluntariat

#ElVoluntariatEnsMou


