
 

Amposta 
Taller: Coaching social 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc:  Consell Comarcal del Montsià. Pl. Lluís Companys, s/n, Amposta 

Contingut   

 

- El desenvolupament del/la responsable com a gestor/a d’equips. 
- Estratègies per l’aprenentatge social i emocional. 
- El responsable coach: aquell/a qui fa créixer. 
- Gestió del coneixement i de les emocions. 

Inscripcions aquí   

Barcelona 
Curs d'iniciació al voluntariat 13/14/20/21 de setembre 

Dia: 13/14/20/21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Ronda de Sant Pau, 80, Barcelona 

Contingut   

 

1. El voluntariat  
1.1. Definicions  
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària  
1.3. Àmbits de l'acció voluntària  
1.4. Entorn i context històric  
 
2. La persona voluntària  
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat?  
2.2. El perfil de la persona voluntària  
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària  
2.4. Drets i deures de la persona voluntària  
 
3. L'organització del voluntariat  
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció  
3.2. Compromís amb l'entitat  
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària  
3.4. El procés de participació en l'entitat  
3.5. El treball en equip 

Inscripcions aquí   

 
=================================================== 

 
Píndola formativa: El llenguatge corporal per a la comunicació 

Dia: 19 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: c. Quevedo, 2, baixos, Barcelona  

Contingut   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR66fAWtJKMIyFk9WUHUCeLQISC_vQ9aVmV33Y83Rfq7nqMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR66fAWtJKMIyFk9WUHUCeLQISC_vQ9aVmV33Y83Rfq7nqMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-JXGI54FIAVl7d8quPeee1u7WgeO5-uPNSx8GUZIc_WSwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-JXGI54FIAVl7d8quPeee1u7WgeO5-uPNSx8GUZIc_WSwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEsQ6N_xXmgikDr6gN7YikBAyzegAbNP4BxRCoepkHPqPyNg/viewform


 

  

-Prendre consciència del propi llenguatge corporal: moviments, sensacions, bloquejos, 
en definitiva del propi llenguatge corporal per així conèixer-se més a un mateix i 
conèixer com ens relacionem amb els altres. 
-Identificar les pròpies emocions a través del cos: on s'allotgen, com les exprés 
corporalment. I aprendre què necessito fer amb aquestes emocions a través del cos. 
-Identificar els propis bloquejos corporals i aprendre a realitzar un acompanyament dels 
mateixos a través de la respiració i de determinades tècniques posturals. 
-Utilitzar el joc com a porta d'entrada al nostre llenguatge corporal i com podem usar-ho 
com a via per relacionar-nos amb els altres. 

Inscripcions aquí   

Docent Marife Pérez 

  

=================================================== 

 
Píndola formativa: El poder de la infografia 

Dia: 19 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Torre Jussana.  Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, Barcelona 

Contingut   

 

- Què és una infografia? 
- Utilitats de les infografies. 
- Per on comencem? Plantejar la infografia. 
- El disseny de la infografia. 
- Eines per elaborar infografies. 
- Difusió de les infografies. 

Inscripcions aquí   

  

=================================================== 

 
Píndola formativa: Gestió de l'estrès 

Dia: 19 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: carrer d'en Llàstics, 2, Barcelona 

Contingut   

  

- Què és l’estrès? 
- Factors estressants. 
- Reconeixement de símptomes de manifestació d’estrès. 
- Tècniques per al control de l’estrès. 
- Tècniques de Visualització. 
- Tècniques de Relaxació i respiració. 

Inscripcions aquí   

  

=================================================== 

 
Taller: Tècniques de coaching 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: carrer d'en Llàstics, 2, Barcelona 

Contingut   

 
Introducció: Què és el coaching? 
1. Les definicions personals. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEsQ6N_xXmgikDr6gN7YikBAyzegAbNP4BxRCoepkHPqPyNg/viewform
https://www.linkedin.com/in/marif%C3%A9-p%C3%A9rez-chac%C3%B3n-baa6305b/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZH6BLjtNxfM0ts7xcO38GfGim4m7GFgGFVPvYobix1WdgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZH6BLjtNxfM0ts7xcO38GfGim4m7GFgGFVPvYobix1WdgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Gj5nUFdvtOC188J8sC8pLdSQOLdoaxGxu867aoAT7RdvgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Gj5nUFdvtOC188J8sC8pLdSQOLdoaxGxu867aoAT7RdvgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5KIpY3tvAK74D2vqgVROXManO54KZrU1zwvCQuJJAuvzMbw/viewform


 

2. La visió sistèmica. 
- La persona com a sistema. 
- Llenguatge. 
- Cos. 
- Emocions. 
- La roda de la vida. 
- La roda del treball. 
 
3 El canvi. 
- El sistema de creences possibilitador. 
- Importància del fet lingüístic-emocional-corporal. 
- Lideratge d'un mateix. 
- Proactivitat i reactivitat. 

Inscripcions aquí   

  

=================================================== 

 
Taller: Eines per comunicar els actes de la teva entitat 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Aula formació Voluntaris.cat. c. Grassot, 3, planta baixa, Barcelona 

Contingut   

  

- Què tenim en compte al comunicar un acte? 
     *Públic Objectiu. 
     *Missatge. 
     *Quan comuniquem: abans, durant i després. 
- Eines per difondre un acte. 
     *Creació de material gràfic i/o audiovisual 
- Canals de difusió. 

Inscripcions aquí   

Docents Míriam Milan  

  Montse Rossell 

 
=================================================== 

 
Taller: Gestió d'equips de voluntariat 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Facultat Pere Tarrés-URL. c. Santaló, 37, Barcelona 

Contingut   

 

- Com preparar i crear equips de treball. 
- Distribucions de tasques en els equips de treball. 
- Funcionament d'equips de treball. 
- La relació en els equips de treball. 

Inscripcions aquí   

Girona 
Taller: Com gestionar les emocions en el voluntariat 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Hotel d'Entitats La Rutlla. c. la Rutlla, 20-22, Girona 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5KIpY3tvAK74D2vqgVROXManO54KZrU1zwvCQuJJAuvzMbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuk8S_7-WC1OWX252Hl0YitkF3dR3A0IdNdwb4Ma7lpsOVCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuk8S_7-WC1OWX252Hl0YitkF3dR3A0IdNdwb4Ma7lpsOVCQ/viewform
https://www.linkedin.com/in/miriammilanolive/
https://www.linkedin.com/in/montserrat-rosell-lacruz-b2ba1a14/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyEF-lEuNob3ba06l1-gpBhqU3XmI1cc0cNa5-bTJI0z8PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyEF-lEuNob3ba06l1-gpBhqU3XmI1cc0cNa5-bTJI0z8PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cXD0qsvGK17PgLzFljyRVPPZNQzHqMIutMCPFU4hZU4t0g/viewform


 

Contingut   

 

- Les emocions en l’acció voluntària. 
• El paper de les emocions en la nostra acció voluntària. 
• Els drets emocionals del voluntari. 
 
- L'educació emocional. 
• Identificació de les emocions que influeixen en la nostra acció voluntària. 
• Estratègies i tècniques per a la gestió de les emocions en la nostra acció voluntària. 

Inscripcions aquí   

Granollers 
Curs d'iniciació al voluntariat 

Dia: 13/14/20/21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: 
Punt de Voluntariat Granollers Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. c. del Rec, 19, 
Granollers 

Contingut   

 

1. El voluntariat 
1.1. Definicions 
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
1.4. Entorn i context històric 
 
2. La persona voluntària 
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
2.2. El perfil de la persona voluntària 
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
2.4. Drets i deures de la persona voluntària 
 
3. L'organització del voluntariat 
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
3.2. Compromís amb l'entitat 
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària 
3.4. El procés de participació en l'entitat 
3.5. El treball en equip. 

Inscripcions aquí   

  

=================================================== 

  

Taller: Captació de fons a les entitats 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Centre Cívic Nord. c. Lledoner, 6, Granollers 

Contingut   

 

1. El pla de captació de fons privat. 
2. El “secret” de la captació de fons privats. 
3. Estratègies per accedir a empreses. 
4. Estratègies per accedir a donants particulars. 
5. El captador de fons. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-cXD0qsvGK17PgLzFljyRVPPZNQzHqMIutMCPFU4hZU4t0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eWdehGycMA1ozQ3WfVnqz6MHF6c0OoEK5yYH3A8gilk-lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eWdehGycMA1ozQ3WfVnqz6MHF6c0OoEK5yYH3A8gilk-lg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefONTpQSsnEIxY5eIfKEUQOYhbXMHhpcZy-X6tY0mviqAd7g/viewform


 

Inscripcions aquí   

Lleida 
Taller: Gestió de les emocions 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: c. Acadèmia, 17, Lleida 

Contingut   

 

1. Intel·ligència emocional. 
2. Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus d’emocions, components. 
3. Regulació emocional. Estressos i estratègies d’afrontament. 
4. Autoestima. 
5. Habilitats socioemocionals. La comunicació en les relacions interpersonals. 
6. Habilitats de vida. Presa de decisions. 
7. Característiques de les persones emocionalment intel·ligents. 

Inscripcions aquí   

  

=================================================== 
 
 
Curs d'iniciació al voluntariat 

Dia: 13/14/20/21 de setembre 

Hora: 17.00 - 20.00 

Lloc: Espai Salut. c. Henry Dunant, 1, Lleida 

Contingut   

 

1. El voluntariat 
1.1. Definicions 
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària 
1.3. Àmbits de l'acció voluntària 
1.4. Entorn i context històric 
 
2. La persona voluntària 
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat? 
2.2. El perfil de la persona voluntària 
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària 
2.4. Drets i deures de la persona voluntària 
 
3. L'organització del voluntariat 
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció 
3.2. Compromís amb l'entitat 
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària 
3.4. El procés de participació en l'entitat 
3.5. El treball en equip. 

Inscripcions aquí   

Docent Carolina Blàvia 

Manresa 
Píndola formativa: La teva entitat passaria una ITV? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefONTpQSsnEIxY5eIfKEUQOYhbXMHhpcZy-X6tY0mviqAd7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l1o0yiqRqLpUJnp-LD5ZplwJVHoZZyXo17dXQzWgb8HcLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7l1o0yiqRqLpUJnp-LD5ZplwJVHoZZyXo17dXQzWgb8HcLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxs7fXcCOOO6bRVzxW3mHBFOvQMVBHBx0mYc1zdjjzcTuq-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxs7fXcCOOO6bRVzxW3mHBFOvQMVBHBx0mYc1zdjjzcTuq-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_9-vMhu7MzuQn4IL7yggpFkVjUiu-GDTGzpB-2mbkvnscxQ/viewform


 

Dia: 19 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: CAE. Plaça Milcentenari, s/n, Manresa 

Contingut   

 

- Obligacions associatives. 
- Obligacions fiscals. 
- Obligacions derivades de les persones. 
- Obligacions derivades de la gestió i l'activitat.  
- Conclusions. 
- Recursos. 

Inscripcions aquí   

Docent Nasi Muncunill 

 
 

 
=================================================== 

  

Taller: Comunicació emocional en la gestió de voluntaris 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: CAE. Plaça Milcentenari, s/n, Manresa 

Contingut   

 

- Model de competències emocionals.: 
- Consciència emocional. 
- Regulació emocional. 
- Autonomia emocional. 
- Competència socioemocional. 
- El lideratge emocional en la gestió d’equips de voluntaris. 
- Habilitats de vida i benestar. 

Inscripcions aquí   

Docent  Maria Navarrete 

Sabadell 
Taller: Lideratge des de la innovació 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach. Ctra. de Prats de LLuçanès, 16, Sabadell 

Contingut   

 

1. El treball en equip. 
2. Els rols en l’equip de treball. 
3. El lideratge de l’equip. 
4. La motivació. 
5. La gestió de la comunicació. 
6. La resolució de conflictes. 

Inscripcions aquí   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_9-vMhu7MzuQn4IL7yggpFkVjUiu-GDTGzpB-2mbkvnscxQ/viewform
https://www.linkedin.com/in/nasi-muncunill-01058296/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKYfK0LJi-_4hUOi7xpCsblO-Is5pqBlpiA4cB5a4snwQCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKYfK0LJi-_4hUOi7xpCsblO-Is5pqBlpiA4cB5a4snwQCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGk8_NJtBOqZhEYuMqjC2otXc9B3mOZ_0ARYhW9N8C97EtRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGk8_NJtBOqZhEYuMqjC2otXc9B3mOZ_0ARYhW9N8C97EtRQ/viewform


 

Tarragona 
Taller: Foment de la intel·ligència emocional 

Dia: 20 i 21 de setembre 

Hora: 18.00 - 21.00 

Lloc: Avinguda Principat d'Andorra, 61, Tarragona 

Contingut   

 

- Què són les emocions? 
- Característiques i utilitats de les emocions. 
- Aprenent a fomentar la gestió emocional. 
- Efectes sobre l’autoestima i el benestar. 

Inscripcions aquí   

Docent Sandra Barceló 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTuaNBUflJy8dLHwUaIXdykDXPoSy0mEaYUD_2XbKxLFTwxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTuaNBUflJy8dLHwUaIXdykDXPoSy0mEaYUD_2XbKxLFTwxA/viewform
https://www.linkedin.com/in/sandrabarcelo/

