
 

 

 
“VIVER DE FORMACIÓ” 
 

1. Descripció general del projecte 

Les entitats tenen el repte, però, d’haver-se d’adaptar a la realitat del seu voluntariat, 

que no sempre té el mateix perfil, no viu al mateix lloc, ni disposa del mateix temps, i 
això fa que de vegades no pugui accedir a una formació que –encara en molts casos-  

es planteja que sigui presencial.   

El “Viver de formació”, que va ser impulsat per la DGACC en el marc del PNAV 2014-

2015, vol proveir un espai en línia que permeti fer realitat aquesta aposta per dotar 
les entitats de nous canals i metodologies de formació per al seu voluntariat, facilitant 

una millora de la formació així com també més eines als coordinadors i formadors de 
voluntariat per a dur a terme la seva tasca. 

Finalitat:  

Aconseguir que la formació virtual s’incorpori a les entitats per respondre a 

la realitat territorial, familiar, professional, social i de disponibilitat del seu 
voluntariat.   

Objectius: 

 Acompanyar les entitats en la transformació del disseny metodològic d’un curs 

presencial a un curs en línia i crear la gran majoria de recursos i activitats 

formatius en la plataforma Moodle. 

 Acompanyar les entitats en la realització de la formació en línia dissenyada. 

 Facilitar a les entitats eines i metodologies per al disseny i implementació de 

formacions  virtuals. 

 Facilitar a les entitats un espai virtual en plataforma Moodle per a la realització 

de les formacions en-línia. 

Com es desenvolupa el projecte i què s’ofereix: 

El projecte Viver de formació en línia comprèn  l’acompanyament i assessorament 
a les entitats en: 

A)  la transformació de la seva formació al format en línia, 
B)  la realització i avaluació  de la formació dissenyada en el marc de la plataforma 

moodle de formació de la DGACC. 
 

L’ Assessorament i acompanyament per al disseny de la formació  inclou: 
Treball intensiu amb l’entitat a través de diferents canals, 

 facilitant material i recursos en la mateixa plataforma del Viver de formació 
en línia. 

 l’entitat treballarà la virtualització de la seva formació en la plataforma del 

Viver, 



 

 

 4 sessions de treball online, podran ser sessions de consulta per telèfon o skype 
amb la persona formadora del Viver. 
 

 1 sessió presencial amb l’equip de formació de l’entitat, i 

 1 sessió de treball online per l’avaluació conjunta amb l’entitat. 
 

La participació per part de l’entitat es calcula  d’ una durada de 6 setmanes, i 

requerirà un compromís de dedicació d’ aproximadament 3-4 hores per 
setmana, unes 20 hores en total. 
 

 
L’ Assessorament i acompanyament per a la realització de la formació en línia  amb els 

voluntaris inclou: 
L’accés a la plataforma Moodle de formació que disposa la DGACC i la gestió i el 

manteniment tècnic de la mateixa, incloses les còpies de seguretat.   

L’assessorament pedagògic i el suport tecnològic sobre l'ús del Moodle.  

El suport i assessorament per a la gestió de: la creació del curs (buit), l'alta dels 

tutors/ores, l'alta dels alumnes i el tancament de l'aula un cop finalitzat el curs i 

l’avaluació de l’activitat formativa per part dels alumnes i dels docents. 

 

L’entitat podrà realitzar l’ edició de formació en línia- amb un màxim de 50 
alumnes- , fins a 6 mesos després de la finalització del disseny de la 
formació. 

L’ Assessorament i acompanyament a les entitats anirà a càrrec de l’Associació TEB 

que és  l’entitat amb la qual de manera conjunta es  desenvolupa el projecte . 

 

Qui pot presentar-se al “ Viver de formació”   

Entitats  sense ànim de lucre amb projectes de voluntariat que compleixin els criteris i 

requisits establerts en el projecte . 

Calendari:    
Per al disseny de la formació : d’abril a 15 novembre de 2017 (l’inici del projecte 
pot ser flexible sempre i quan  l’entitat assumeixi el compromís de dedicació i la 
finalització del període de 6 setmanes de assessorament de disseny metodològic de la 

formació,  abans del 15 de novembre 2017). 
 

Per a la realització de la formació en línia dissenyada: flexible d’acord al 
calendari de cada entitat i fins a 6 mesos després del tancament de la primera fase. 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
2. Desenvolupament detallat del projecte. 

a. Quins són els requisits per accedir al “Viver de formació”? 

1. Que la persona de l’entitat que participarà al Viver i encarregada de 
desenvolupar la formació acrediti  coneixements  de Moodle o participi al curs 
Moodle per a formadors /es (en línia), que està programat  per als mesos d’abril 

i maig. (el curs té un cost de 15 €) 
 

2. Que la formació  que es vol desenvolupar s’adreci als voluntaris i voluntàries de 
la pròpia entitat. 
 

3. Que l’entitat lliuri dins de termini i complerta la informació que se li demana  a 
la sol·licitud.  

    

 

b. Com es pot fer la sol·licitud al “Viver de formació”?  

A través del formulari  en línia , en el qual  caldrà explicar breument els següents 

punts: 

o El perfil de formador/a respecte a la formació en línia i acreditació dels 

coneixements. 

o El vincle de la formació amb els objectius de l'entitat i amb la millora de la 

seva intervenció i impacte. 

o Descripció de la formació que es proposa de fer en línia (objectius formatius, 

índex de temari, estimació d’hores de la formació (durada), breu descripció 

de la metodologia formativa (treball individual, debats, grup..), nombre de 

voluntaris/àries a formar, diversitat territorial i perfil tecnològic dels 

voluntaris que faran la formació, previsió de dates d'inici i final de la 

formació,..) 

o Plantejament de futur de la formació: recorregut a partir de la primera 

edició, plantejament del segon any en endavant, perspectives de creixement 

en formacions,.. 

c. Quins són els criteris per a l'avaluació  i priorització de les propostes que 

es presentin? 

 La idoneïtat de la proposta respecte: objectius formatius,  perfil de voluntaris i 

coneixements de tecnologia, nombre de voluntaris/àries, distribució territorial, 

temàtica formativa, i perspectiva futura.  

 Que l’entitat formi part del cens d’entitats de voluntariat de Catalunya. 

 

https://docs.google.com/a/xarxanet.org/forms/d/14KNLs7VZCgvP3cdltyEJb7jWNPxllAeSE-2RreQGYNo/edit


 

 

 

d. Qui avalua les propostes presentades i com es comuniquen?  

Les propostes rebudes són avaluades per un equip mixt format per la tècnics de la 

DGACC -vinculats al Pla de Formació del voluntariat de Catalunya i formadors/es del 

Curs Moodle per a entitats que imparteix l’entitat TEB.  

La DGACC comunicarà a les entitats el resultat de la l’avaluació,  i a les entitats 

seleccionades les posarà en contacte amb la persona del el TEB que en farà el seu 

acompanyament i amb la qual establiran el seu calendari de treball. 

 

Si teniu dubte o preguntes sobre aquest projecte, podeu contactar –nos a 

través de l’adreça de correu info@pfvc.org 

mailto:info@pfvc.org

