
Escola dE  
Formació  
dEl Voluntariat

Curs d’iniciació  
al voluntariat  
social

Oferta formativa
octubre-desembre 2015

Lloc de realització dels cursos

A Barcelona 
Caritas Diocesana de Barcelona, 

Plaça Nova, núm. 1
(al costat de la Catedral)

En el cas de les propostes formatives 
que s’imparteixin fora de la seu de Càritas

Diocesana de Barcelona, el lloc de realització
dels cursos es confirmarà als alumnes en el 

moment de la inscripció.

Més informació a:

www.caritasbcn.org
facebook.com/caritasbarcelona

twitter.com/caritasbcn

Organitza: Amb el suport de:

OCTUBRE DE 2015
Dimarts i dijous 13, 15, 20 i 22 

de 10.15 a 14h
Codi curs: 2015/10_CIV08

Lloc: Càritas Diocesana de Barcelona.  
Plaça Nova, núm. 1

OCTUBRE-NOVEMBRE DE 2015*
Dijous i dimecres 22, 28 i 29 

d’octubre i 4 i 5 de novembre  
de 19 a 21.30h

Codi curs: 2015/10_CIV009

Lloc: es comunicarà a l’alumnat  
un cop hagi fet la inscripció

*Curs adreçat prioritàriament a estudiants universitaris.

NOVEMBRE DE 2015
Dimecres i dilluns 11, 16, 18, 23,  

25 i 30 de 17.30 a 19.30h
Codi curs: 2015/11_CIV10

Lloc: Càritas Diocesana de Barcelona.  
Plaça Nova, núm. 1

3 opcions per escollir



Objectiu del curs 
Formar persones interessades a fer voluntariat social  
en qüestions relacionades amb les tasques i l’organització  
del voluntariat. 

Programa
Breu història del voluntariat a Catalunya. 

El marc legal del voluntariat: drets i deures del voluntari. 

Perfil del voluntari social: actituds i aptituds. 

El món de la pobresa: causes i conseqüències. 

Sentit i valor de l’acció voluntària. 

Àmbits del voluntariat. La intervenció del voluntari: camps 
del voluntariat social. 

Treball en equip i per projectes. 

Altres recursos al servei del voluntariat. 
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 
Voluntariat de Càritas està reconegut pel Pla de Formació 
de Voluntariat del Departament de Benestar Social  
i Família de la Generalitat de Catalunya. A les persones 
assistents se’ls lliurarà un certificat d’assistència.

Destinataris 
Persones a partir de 16 anys que tinguin interès per 
apropar-se a l’acció voluntària o a iniciar un procés  
de formació en aquest àmbit.

Informació general  
i inscripcions dels cursos  
a Barcelona
Per telèfon al 662.863.633 o 93 344 16 73

Per correu electrònic: escoladeformacio@caritasbcn.org

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 10e.(Les persones que no 
puguin assumir aquest cost poden sol·licitar beca.)

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

Places limitades.




