
Adreçat a persones interessades per la realitat del voluntariat, local o internacional. 
> Curs de 37 hores de durada. 
> Introducció bàsica a temes relacionats amb la cooperació i la solidaritat. Aproximació 

als temes proposats aportant elements diferents als que maneja generalment la 
societat i que qüestionen la realitat global.

> Es pretén comptar amb la perspectiva de les persones del Sud, també les que viuen 
al Nord: experiències que ajuden a entendre en primera persona la interdependència 
Nord—Sud.

> No pretén ser un curs d’especialista o màster. La seua aposta metodològica consisteix 
en oferir una aportació teòrica bàsica, des de la que es procura una construcció 
col·lectiva de pensament (posta en comú, discussió constructiva, intercanvi 
d’experiències i opinions).

FORMACIÓ INICIAL PER A L’ENCONTRE SUD-NORD

Gall–Peters projection. Strebe



LLOC: Centro Arrupe, 
Gran Via Ferran el Catòlic 78. 46008 - València. 
De 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:00. Tel: 963 913 990.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 28 de setembre al 15 d’octubre de 
2015.
MATRÍCULA: 50,00 €, Pagament a la mateixa seu del Centro 
Arrupe.
PLACES LIMITADES: 40 places, per ordre d’inscripció.
(Es reservaran 10 places en llista d’espera).

HORARI I LLOC
El curs tindrà lloc al Centro Arrupe — CeiMigra, 
Gran Via Ferran el Catòlic 78, 46008. València.
Les sessions es celebraran els dissabtes de 09:30 a 13:30 en 
horari de matí, i de 16:00 a 19:00 en horari de vesprada.

RECONEIXEMENT
> S’expedirà un certificat de participació als qui proven 

la seua assistència a un 80% de les sessions, signant 
l’escaient full de control a l’entrada i a l’eixida de l’aula en 
cada sessió.

objectius
> POSSIBILITAR un lloc de trobada i reflexió que ofereix eines 

per a millorar el compromís i el treball com a persones 
voluntàries.

> PLANTEJAR qüestions sobre l’encontre de cultures, 
desenvolupament, cooperació, gènere, drets humans, 
sensibilització, etc.

> REFORÇAR els valors i el compromís vital per a crear una 
nova cultura basada en la Justícia i la Solidaritat.

> FOMENTAR la formació d’agents sensibilitzadors i de canvi 
social, tant en el Nord com en el Sud.

17 OCTUBRE
Presentació del curs i de les ONGD. Motivacions, 
actituds i finalitat a l’acció voluntària.

24 OCTUBRE
Perspectiva econòmica: I. Economia i globalització.

24 OCTUBRE (VESPRADA)
Perspectiva econòmica: II. Comerç just i consum 
responsable.

31 OCTUBRE
Diversitat cultural.

7 NOVEMBRE
Enfocament de gènere.

7 NOVEMBRE (VESPRADA)
Educació per al desenvolupament.

14 NOVEMBRE
Perspectiva política I: DD.HH. introducció 
conceptual i casos pràctics.

21 NOVEMBRE
Perspectiva política II: Polítiques de cooperació al 
desenvolupament.

21 NOVEMBRE (VESPRADA)
Perspectiva social: Pobreses al Nord i al Sud.

28 NOVEMBRE
Què podem fer? Avaluació del curs, presentació 
d’experiències de voluntariat i compromís

CEIMIGRA 
www.ceimigra.net
josep.buades@ceimigra.net

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UPV 
www.accd.upv.es
ccd@upvnet.upv.es

CENTRO ARRUPE 
www.centroarrupevalencia.com
pepbuadessj@jesuitas.es

ENTRECULTURAS 
www.entreculturas.org
volpavalencia@entreculturas.org

OXFAM INTERMON 
www.oxfamintermon.org
valencia@intermonoxfam.org

INTERED 
www.intered.org
comunidad.valenciana@intered.org

JÓVENES Y DESARROLLO 
www.jovenesydesarrollo.org
epd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA 
www.caritasvalencia.org
cooperacion.cdvalencia@caritas.es

LA TENDA DE TOT EL MÓN 
www.la-tenda.org
correo@la-tenda.org

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ISF 
http://valencia.isf.es
organizacion@valencia.isf.es


