Introducció al voluntariat
2021-2022 1er semestre
Dates: del 18 d’octubre al 19 de novembre de 2021.
Modalitat: Semi presencial. No hi ha horari excepte pel taller i per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 18 d’octubre al 4 de novembre de 2021.
- Taller (assistència voluntària): Comunicació No Violenta i Empatia. El taller és opcional
i gratuït, tot i que es recomana molt assistir-hi. En el moment d’inscriure’s al curs
caldrà confirmar l’assistència al taller.
Dia: 26 d’octubre de 2021, de 12h a 14h.
Lloc: a determinar
- Taula rodona (CANVI!!): Assistència obligatòria a la taula rodona en directe
Dia: 4 de novembre de 2021 de 16h a 18h.
Lloc: En línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 19 de novembre.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 26 de novembre.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, connectar-vos
el dia de la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: T’interessa el voluntariat? Amb aquest curs coneixeràs el paper i el
significat del voluntariat des d’una triple perspectiva: la individual de la persona voluntària, la
de l’entitat social i la general de l’associacionisme i el voluntariat tant a nivell territorial de les
comarques gironines com a nivell internacional.
Així, coneixereu les diverses activitats que podeu portar a terme a través del programa de
voluntariat de la UdG, sabreu quines entitats socials hi ha al darrera de les propostes i la tasca
que porten a terme i escoltareu de primera mà l’experiència d’estudiants UdG que han fet
voluntariat.
D’altra banda, descobrireu totes les possibilitats que t’oferim a través de les propostes de
voluntariat internacional per viure una experiència formativa i enriquidora a l'estranger,
conèixer altres països, adaptar-te a altres cultures i créixer a nivell professional i personal.
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Finalment, podreu gaudir d’un taller de comunicació no violenta i empatia que us ajudarà a
generar un canvi en la vostra manera de comunicar-vos i de relacionar-vos amb vosaltres i mb
el mon, a través del mon del clown i el teatre.
Coordinació del curs: Gemma Ros, responsable de Cooperació i Voluntariat – Unitat de
Compromís Social, UdG
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Títol

Ponent

Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat
UdG

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i Gemma
Ros, responsable de Cooperació i
Voluntariat de la Unitat de Compromís
Social de la UdG

Com fer voluntariat a la UdG +
experiència

Gemma Ros i Alícia Collbatallé, estudiant
de la UdG i voluntària

Com relacionar-se amb persones
amb discapacitat

Isaac Padrós i Albert Castro, activistes
socials

Acostem-nos a la realitat dels joves
migrats sols

Marina Sonadellas Aragues, educadora
social

Voluntariat en projectes de suport
educatiu

Edu Ortiz, Tècnic de Joventut
l’Ajuntament de Girona

de

La importància del voluntariat al
territori

Mª Mercè Roca, presidenta
l’Associació Girona Voluntària

de

Com fer voluntariat internacional +
experiència

Oriol Jordà, coordinador de Voluntariat
Internacional + Cristina, estudiant de la
UdG i voluntària internacional

La importància del voluntariat pel
currículum

Antonio Recio, responsable del curs
“Busca el teu talent i millora el teu CV”
impartit a l’EPS i exvicepresident
executiu de Canon Europa

TALLER
26/10/21
(assistència
voluntària)

Comunicació No Violenta i Empatia (de 12 a 14h) (Anul·lada)
a càrrec d’Ángeles Gordillo, Formadora en Comunicació Noviolenta i exdirectora artística de Xarop clown pallassos d’hospital

Pàgina 2 de 3

04/11/21
a les 16 h

Taula rodona en línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
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