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PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL
VOLUNTARIAT UNIVERSITARI

2011/12

El Centre de Cooperació al Desenvolupament presenta
el Programa de Formació del Voluntariat Universitari
2011/2012.
El programa de formació consta de quatre cursos impartits en els distints campus de la universitat i tenen com a
objectiu la formació en voluntariat i participació social de la
comunitat universitària.
La Xarxa d’Organitzacions, formada per entitats socials
de la UPV, participa en el disseny i la impartició dels cursos.
Cadascun dels cursos incideix en un àmbit d’intervenció
concret que es detalla tot seguit .

VOLUNTARIAT CRÍTIC. IDEES PER A LA
PARTICIPACIÓ LOCAL (8h)
27 i 28 d’octubre de 2011 (València – Vera)

INVESTIGACIÓ ACCIÓ PARTICIPATIVA EN
L’ÀMBIT UNIVERSITARI (8h)
22 i 23 de març de 2012 (València – Vera)
En aquest curs s’aprofundirà en el concepte de la investigació en acció participativa (IAP) i en la seua capacitat per a
analitzar problemàtiques i fonamentar propostes i alternatives.
En el curs es coneixeran diverses tècniques d’investigació social, amb èmfasi especial en aquelles que
promoguen la investigació – acció. Es confrontaran models
d’investigació teòrics i metodològics amb la pràctica i es
mostraran exemples pràctics d’IAP a la UPV.

VOLUNTARIAT EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL (8h)

Aquest curs està pensat per a persones a qui els agradaria canviar algunes de les coses que l’envolten, però no
saben com, ni amb qui, o simplement mai s’han posat a ferho.

29 i 30 de març de 2012 (València – Vera)

Emprant metodologies participatives, el curs busca ser
un procés de facilitació en el qual les i els participants analitzen críticament el seu entorn més pròxim i generen idees
sobre accions per canviar-lo.

Aquest curs ofereix als participants una aproximació general als conceptes de cooperació internacional per al
desenvolupament i el voluntariat.

VOLUNTARIAT EN EDUCACIÓ (12h)

25 i 26 d’abril de 2012 (Gandia)
10 i 11 de maig de 2012 (Alcoi)

El curs combinarà conceptes teòrics amb dinàmiques
participatives. A més es mostraran experiències pràctiques
de voluntariat en organitzacions de cooperació internacional

15, 16 i 17 de febrer de 2012 (València – Vera)
L’objectiu del curs és oferir una formació al voluntariat
interessat en l’àmbit de l’educació que els capacite per
desenvolupar una labor educativa de qualitat al mateix
temps que compromesa.

INFORMACIÓ: Centre de Cooperació al
Desenvolupament, Edifici Nexus 4a planta

El curs es divideix en quatre mòduls, mitjançant els
quals es pretén donar a conèixer una visió global i local de
l’educació, en responsabilitats i compromisos, i arribant a la
tasca del voluntari en aquest context. A més de compartir
les eines necessàries per dur a terme una intervenció
educativa que potencie l’educació en valors i la participació
infantil i juvenil.

COST:

MATRÍCULA: Centre de Formació Permanent www.cfp.upv.es
15 euros : alumnes, PAS i PDI de la UPV
20 euros : personal extern a la UPV

