ANNEX 6:
ORDRE DE 2 DE JUNY DE 1994, PER LA QUAL S’APROVA I ES DÓNA
PUBLICITAT AL PLA DE DORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT
DE BENESTAR I SOCIAL
ORDRE de 2 de juny
de 1994, per la qual
s’aprova i es dóna
publicitat al pla
de formació i voluntariat
de Catalunya
Atesos els articles 4.a), 4.b)
i 5.k) de la Llei 25/1991, de
13 de desembre, de creació
de l'Institut Català del
Voluntariat;
Vist l'Acord del Consell
Rector de l'Institut Català del
Voluntariat de 14 de febrer
de 1994, en què emetia
informe favorable sobre el
Pla de formació del
voluntariat de Catalunya;
Ateses les facultats que
m'atorga la Llei 13/1989, de
14 de desembre,
d'organització, procediment i
règim jurídic de
l'Administració de la
Generalitat de Catalunya,
Ordeno:
Article 1
S'aprova i es dóna publicitat
al Pla de formació del
voluntariat de Catalunya,
emès pel Consell Rector de
l'INCAVOL en data 14 de
febrer de 1994 i que consta a
l'annex a aquesta disposició.
Article 2
La formació que s'estableix
en aquest Pla té caràcter
optatiu i la seva mancança
no podrà ser motiu d'exclusió
de les persones en activitats
voluntàries, sens perjudici de
l'aplicació dels criteris
d'organització interna de les
entitats privades respecte del
seu propi voluntariat.

Aquesta Ordre entrarà en
vigor l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 2 de juny de 1994
Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social
Annex
Pla de formació del
voluntariat de Catalunya
El creixement experimentat
en el món del voluntariat els
darrers anys sovint ha anat
acompanyat d'una important
millora qualitativa com a
conseqüència de l'esforç
formatiu de moltes
organitzacions de voluntaris
al nostre país.
Catalunya disposa d'una
llarga tradició
d'organitzacions de
voluntariat, la qual cosa ha
facilitat que, al llarg de
la seva història, les mateixes
entitats s'hagin esforçat a
facilitar la formació per als
seus propis equips de
voluntaris. Moltes d'aquestes
entitats han creat escoles
especialitzades de formació
de voluntaris.
Tanmateix, atesa l'amplitud
del moviment voluntari, tant
pel que fa a quantitat
d'entitats com a diversitat
d'àmbits d'actuació, aquest
esforç per dotar l'acció
voluntària d'una base
formativa més gran s'ha
desenvolupat de manera
desigual, sense
reconeixement administratiu
en la majoria dels casos, i
amb una acusada mancança
d'un marc comú de
referència respecte al total
de la realitat de voluntariat.

Disposició transitòria
El Pla de formació del
voluntariat de Catalunya
s'estableix sens perjudici de
l'exercici de les
competències que, en els
seus àmbits, efectuïn els
altres departaments de la
Generalitat.
Disposició final

El voluntari, en la mesura
que és una persona que
transmet, que comparteix,
que ajuda, sempre sol tenir
present una dimensió
educativa en la seva relació.
I això exigeix un
aprenentatge i un esforç
continu per fer millor la
tasca, per garantir un servei
amb el màxim de qualitat, i

per aprofundir el sentit i
valor de la seva opció
personal de voluntariat.
Aquest creixement humà i
pedagògic que el voluntari
experimenta mitjançant el
seu procés formatiu ha
d'anar acompanyat d'una
formació tècnica i
organitzativa en l'àmbit que li
pertoqui.
Cada model de voluntariat,
segons els àmbits i els nivells
d'intervenció, reclama un o
altre tipus de capacitació o
aprenentatge, que cal
entendre com un procés de
formació permanent, el qual
es basa sobretot en la
voluntat constant
d'actualitzar els
coneixements, cercar noves
vies i avançar sobre les
experiències.
En virtut del que s'ha
exposat fins ara, i ateses les
funcions que la Llei 25/1991,
de creació de l'Institut Català
del Voluntariat, atorga a
aquest organisme autònom,
s'estableix el Pla de formació
del voluntariat de Catalunya
per tal d'impulsar la formació
de voluntaris i donar més
reconeixement social al
voluntariat.
El Pla de formació del
voluntariat de Catalunya
comporta per part de la
Generalitat el reconeixement
o la creació de cursos de
formació de voluntaris, com
també el reconeixement
d'escoles o entitats amb
capacitació docent per a
cadascun dels cursos. Atesa
la llarga experiència de
formació acumulada per
moltes entitats i escoles de
formació de voluntaris, i per
un principi de respecte i
promoció del món associatiu,
aquest reconeixement pretén
impulsar la consolidació de
les estructures de formació
des de la mateixa realitat
associativa i de voluntariat.
-1 Reconeixement d'escoles
de formació de voluntaris
1.1 L'Institut Català del
Voluntariat reconeixerà com
a escola de formació de
voluntaris aquelles entitats o

escoles que, degudament
legalitzades, facin
regularment formació de
voluntaris.
1.2 Les escoles de formació
de voluntaris, reconegudes
com a tals, podran programar
i realitzar, a més dels cursos
oficials del PFVC, altres
activitats formatives que
contribueixin a la consecució
de les seves finalitats
docents.
1.3 Les entitats o escoles
reconegudes, i tan sols
aquestes, podran fer constar
la denominació "Escola de
Formació de Voluntaris".
1.4 Els cursos reconeguts
pel PFVC només podran ser
impartits per les escoles o
entitats reconegudes i/o
autoritzades a aquest efecte.
-2 Requisits per al
reconeixement
2.1 Podrà sol·licitar el
reconeixement d'escola de
formació de voluntaris
qualsevol persona jurídica
sense ànim de lucre.
2.2 Perquè sigui reconeguda
com a escola de formació de
voluntaris, caldrà sol·licitarho presentant la
documentació següent:
a) Titularitat del centre,
estatuts de l'entitat o escola i
acreditació de la seva
constitució legal.
b) Projecte educatiu,
organigrama i estructuració
de l'escola i del seu
professorat, departaments o
àrees en els quals
s'estructura, i òrgans de
gestió.
c) Informe sobre la
infrastructura de què
disposa. El local haurà de
tenir com a mínim espai
d'atenció al públic, aula,
espai específic d'arxiu i sala
de reunions per al
professorat.
d) Els programes de formació
dels diferents nivells on
consti el programa específic
de formació.
e) Els procediments i els
instruments concrets
d'avaluació de les diferents
etapes dels diferents nivells i
cursos.
f) La justificació i
documentació acreditativa

de les possibilitats de
realització de pràctiques que
l'escola ofereix a tots els
seus alumnes, en el cas de
cursos que en prevegin.
2.3 El director d'una escola
de formació de voluntaris
haurà d'estar en possessió
d'un títol universitari.
2.4 Les escoles hauran de
tenir un claustre de
professors format per
persones amb experiència
en el món del voluntariat i
amb la preparació idònia per
a la funció docent. Així
mateix, el claustre estarà
integrat per especialistes en
les diferents matèries que
s'imparteixin en els cursos
d'aprofundiment. El
professorat de l'escola
haurà d'estar en possessió
d'algun diploma o titulació
que li reconegui la
capacitació per a la formació
que ha d'impartir.
2.5 Els cursos d'iniciació al
voluntariat seran impartits
en la seva totalitat per
professorat del claustre de
l'escola. En els altres cursos
regulats per aquest Decret,
el 75% de les hores lectives
ha de ser impartit per
professorat del claustre de
l'escola, amb excepció
d'aquells cursos que, per la
seva especialització,
requereixin la presència de
professors externs.
2.6 Les escoles reconegudes
hauran d'impartir, com a
mínim, un curs de primer
nivell cada any i un curs de
segon nivell cada dos anys.
2.7 Les escoles reconegudes
recolliran en un expedient
personal el procés de
formació de cada alumne i
estendran les actes
corresponents de cada un
dels cursos, en els quals, a
més de la llista d'alumnes,
constarà el resultat de les
avaluacions de cada una de
les etapes del curs i el de
l'avaluació final.
2.8 Les escoles reconegudes
trametran cada any a
l'INCAVOL i durant el mes
d'octubre la llista del seu
professorat, la programació
del curs acadèmic que
comença i la memòria de les
activitats del curs anterior.
Així mateix, mitjançant

imprès normalitzat i amb una
antelació mínima d'una
setmana a la seva iniciació,
hauran de notificar la
realització dels cursos del
PFVC, indicant el nom del
curs, les dates de realització,
el professorat i l'alumnat.
2.9 Qualsevol canvi de
personal directiu o docent,
com també qualsevol
modificació que afecti la
documentació que exigeix el
punt 2.2 del present Pla,
s'haurà de comunicar per
escrit en el termini d'un mes
a l'Institut Català del
Voluntariat.
-3 Nivells formatius del Pla
de formació del voluntariat de
Catalunya
3.1 S'estableixen dins el Pla
de formació del voluntariat de
Catalunya dos nivells
formatius: el primer nivell de
formació bàsica i el segon
nivell de formació
d'aprofundiment. 3.2 El
primer nivell, que correspon
a la formació bàsica,
comprèn aquells cursos de
formació que tenen un
caràcter d'iniciació tant en
general al món del voluntariat
com en alguna de les seves
especialitzacions.
3.3 El segon nivell
correspon a la formació
d'aprofundiment i comprèn
aquells cursos el contingut
dels quals comporta una
especialització i
aprofundiment en el camp
del voluntariat.
-4 Curs d'iniciació al
voluntariat
4.1 S'estableix el curs
d'iniciació al voluntariat
(CIV). Aquest curs té una
durada de 12 hores i el seu
objectiu és donar a conèixer
la realitat i el sentit del
voluntariat a totes les
persones interessades a
incorporar-se en alguna
organització de voluntariat o
a iniciar el seu procés de
formació sobre el voluntariat.
4.2 Serà condició per
matricular-se al curs
d'iniciació al voluntariat tenir
com a mínim 16 anys.
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4.3 Cada curs haurà de tenir
un màxim de 35 alumnes
matriculats.
4.4 Els continguts del curs
d'iniciació al voluntariat són
els següents:
Objectius, continguts i
metodologia. Definició i
diversitat del voluntariat. El
seu origen i evolució
històrica. Opcions. Sentit i
valors de l'acció voluntària.
Anàlisi de les mancances de
l'entorn. El voluntariat com a
resposta. El voluntari.
Motivacions bàsiques. Perfil.
La intervenció segons
àmbits. Els projectes:
l'organització, el treball en
equip, les funcions i els
nivells d'intervenció. Les
entitats de voluntariat.
L'associacionisme a
Catalunya. El marc legal del
voluntariat. Drets i deures
del voluntari. Presentació
de l'Institut Català del
Voluntariat (INCAVOL).
Altres recursos al servei del
voluntariat. Avaluació del
curs.
4.5 Com a criteri d'avaluació
per atorgar el diploma es
considerarà l'assistència de
l'alumne a un 80% del curs.
4.6 Aquest curs també podrà
ser organitzat per
l'INCAVOL.
-5 Curs per a animadors
cívics
5.1 S'estableix el curs per a
animadors cívics, dins el
nivell de la formació bàsica,
que té com objectiu oferir
els elements generals i
bàsics que serveixin per dur
a terme les tasques de
direcció, organització i
animació del moviment
associatiu i de voluntariat.
5.2 El curs per a animadors
cívics és organitzat per
l'Institut Català del
Voluntariat a iniciativa pròpia
o a proposta d'una entitat o
escola interessada.
5.3 El curs té una durada de
60 hores lectives, i
s'estructura en diverses
sessions el contingut de les
quals se selecciona en funció
de les necessitats del
col·lectiu concret a qui va
dirigit, tot mantenint un
equilibri entre les sessions de

reflexió, les sessions
tècniques de gestió i les
sessions tècniques
d'animació.
5.4 Serà condició per
matricular-se al curs tenir
com a mínim 18 anys.
5.5 L'Institut Català del
Voluntariat atorgarà el
corresponent diploma amb
l'acreditació prèvia
d'assistència al 80% del curs.
-6 Altres cursos de formació
bàsica de voluntaris
L'Institut Català del
Voluntariat podrà reconèixer
o establir altres cursos de
formació bàsica de
voluntaris, a proposta de
qualsevol escola autoritzada
o a iniciativa pròpia.
-7 Cursos de formació
d'aprofundiment
L'Institut Català del
Voluntariat podrà reconèixer
o establir cursos de formació
d'aprofundiment a proposta
de qualsevol escola
autoritzada o a iniciativa
pròpia.
-8 Reconixement de cursos
8.1 Per al reconeixement de
cursos a proposta de les
escoles o entitats, aquestes
hauran de presentar la
sol·licitud corresponent, i
aportar la documentació i les
dades següents:
a) Proposta de denominació
del curs.
b) Durada.
c) Condicions de
matriculació.
d) Continguts.
e) Sistema d'avaluació de
l'aptitud de l'alumnat.
f) Qualificació de l'equip
docent.
g) Experiència o tradició del
curs.
h) Justificació de la
necessitat d'establir el curs.
8.2 L'Institut Català del
Voluntariat, amb la valoració
prèvia dels aspectes
esmentats al punt anterior,
decidirà sobre la necessitat o
no d'establiment del curs.

9.1 Les escoles de formació
de voluntaris reconegude
com a tals podran impartir
cursos del Pla de formació
del voluntariat de
Catalunya, amb l'autorització
prèvia de l'Institut Català del
Voluntariat.
9.2 L'autorització se
sol·licitarà en imprès
normalitzat; l'atorgament
d'aquesta tindrà caràcter
indefinit temporalment i
podrà ser revocada a petició
de la mateixa escola i a
criteri de 'INCAVOL quan es
produeixi una inadequació a
les característiques del curs.
-10 Promoció dels cursos del
PFVC
En la promoció dels cursos
del PFVC hauran de constar,
segons els casos, les
expressions "Curs d'iniciació
al voluntariat", "Curs per a
animadors cívics", "Curs
bàsic del pla de formació del
voluntariat de Catalunya" o
"Curs d'aprofundiment del
pla de formació del
voluntariat de Catalunya", les
quals sols podran ser usades
per les entitats i escoles
reconegudes i de forma
exclusiva pels cursos
reconeguts i autoritzats.
-11Condicions de
matriculació als cursos del
PFVC
Les condicions per a la
matriculació d'alumnes
quedaran marcades per cada
escola i podran ser diferents
per a cada curs.
-12 Expedició de diplomes
L'INCAVOL expedirà, a
proposta de l'escola
corresponent, un diploma
als alumnes que hagin
realitzat satisfactòriament el
curs. El diploma farà esment
de l'escola que hagi impartit
el curs, el nom i el DNI de
l'alumne, i la denominació, el
nivell i el nombre d'hores del
curs.

-9 Autorització per impartir
cursos del PFVC
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Aquesta és la versió íntegra de l’Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual
s’aprova i es dóna publicitat al Pla de formació del voluntariat de
Catalunya. (Per obtenir-la en el seu format original vegeu el DOGC Núm. 1911
- 20.6.1994, pàgina 4198).
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