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El Centre de Cooperació al Desenvolupament presenta el
Programa de Formació del Voluntariat Universitari 201011.
El programa de formació consta de tres cursos que tenen
per objectiu la formació en temes de voluntariat i participació
social de la comunidat universitària.
La Xarxa d’Organitzacions, formada per entitats socials de la
UPV, participa en el disseny i la impartició dels cursos.
Cada un d’aquests incideix en un àmbit d’intervenció concret
que es detalla a continuació.

Voluntariat Crític. Idees per a la participació
local (8h)
4 i 5 de novembre de 2010 (València – Vera)
16 i 17 de desembre de 2010 (Gandia)
13 i 14 d’abril de 2011 (Alcoi)
Aquest curs está pensat per a persones a qui els agradaria
canviar algunes de les coses que els rodegen, però no
saben com ni amb qui, o simplement mai s’han posat a
aixó…
Utilitzant metodologies participatives, el curs cerca ser un
procés de facilitació en què els i les participants analitzen
críticamente el seu entorn més pròxim i ideen accions per a
canviar-lo.

Voluntariat en educació (12h)

Voluntariat en cooperació internacional
(8h)
30 i 31 de març de 2011 (València – Vera)
Aquest curs ofereix als participants una aproximació
general als conceptes de cooperació internacional per al
desenvolupament i el voluntariat.
El curs combinarà conceptes teòrics amb dinàmiques
participatives. A més, es mostraran experiències
pràctiques de voluntariat en organitzacions de cooperació
internacional per al desenvolupament.

INFORMACIÓ:
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Edifici Nexus, 4a planta
www.accd.upv.es
Tel.: 96 387 78 98
MATRÍCULA:
Centre de Formació Permanent
www.cfp.upv.es
COST:
10 euros: alumnes, PAS i PDI de la UPV.
15 euros: personal extern a la UPV.
Organitza:

15, 16 i 17 de febrer de 2011 (València – Vera)
L’objectiu del curs és oferir una formació al voluntariat
interessat en l’àmbit de l’educació que el capacite per a
desenvolupar una labor educativa de qualitat, al mateix
temps que compromesa.
El curs es divideix en quatre mòduls, mitjançant els quals
pretenem donar a conèixer una visió global i local de
l’educació, en responsabilitats i compromisos, i arribar a la
labor del voluntari o voluntària en aquest context. A més de
compartir les eines necessàries per a dur a terme una
intervenció educativa que potencie l’educació en valors i la
participació infantil i juvenil.

Col·laboren:

http://laxarxa.upv.es/

