
Títol oficial de la Generalitat 

adreçat a joves de 16 a 30 anys

27 i 28 de novembre de 2021
Piera

CURS BÀSIC

DE VOLUNT
ARIAT

SOCIAL

Lloc:  Locals parroquials de Piera
        
         C/ Sant Cristòfol 30,
           08784  Piera

Cost d’Inscripció: 45€
         (Inclou la formació, l’estada i els àpats)                  

Informació

CURS BÀSIC

DE VOLUNT
ARIAT

SOCIAL

Organitza: Amb el suport de:

Et pots inscriure a:

www.caritassantfeliu.cat

620 26 90 62

 L’Acollida serà a les 9:30h

 Cal portar el dinar del primer dia, sac de dormir,
llençol de sota i coixinera. 

Data màxima d'inscripció fins al 
19 de novembre del 2021 

 El curs finalitzarà el dia 28 després de dinar

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat

Diocesana de Barcelona
Escola de formació del voluntariat

Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat



Joves de 16 a 30 anys, que tinguin interès per 

apropar-se a l’acció voluntària o a iniciar un 

procés de formació en l’àmbit del voluntariat 

social.

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 si acrediten la presència mínima a 

un 80% del curs.

Adreçat a:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Què entenem per voluntariat?

Breu història del voluntariat a Catalunya. 

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

Perfil de la persona voluntària: actituds i 
aptituds. 

Pobresa, desigualtat i exclusió social: causes i 
conseqüències. 

Sentit i valor de l’acció voluntària. 

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

Treball en equip i per projectes. 

Altres recursos al servei del voluntariat.

Programa

Conéixer i comprendre qué implica l'acció 
voluntaria?

Comprendre i aplicar els elements essencials del 
treball en equip.

Conéixer i comprendre els principals valors que 
fonamenten l'acció social.

Iniciar-se en la capacitat d'analisi crítica de la 
realitat social actual.

Comprendre els principals factors que 
intervenen en la relació d'ajuda

Conéixer els principals ambits d'intervenció del 
voluntariat social.

Objectius del curs
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