
 

   

 

“VIVER DE FORMACIÓ” 
 

1. Descripció general del projecte 

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat 2014-2015 té en la seva base el 

bloc 2 que aborda l’Estratègia permanent de voluntariat, que fa especial èmfasi en la 
importància de la formació. Vinculat a aquest fet, el paper de les entitats és decisiu 

perquè més enllà de les formacions genèriques o  del seu àmbit que poden donar 
resposta al voluntariat, cal que aquestes formin els seus voluntaris i voluntàries en 
relació a l’estil i manera de fer propis de l’entitat així com en relació als projectes i 

activitats concretes que desenvolupa el voluntariat.  

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. 

Des de la DGACC, amb el projecte del “Viver de formació”, volem impulsar en el 

marc del PNAV 2014-2015, un espai en línia que permeti començar a fer realitat 
aquesta aposta per dotar les entitats de nous canals i metodologies de formació per al 
seu voluntariat, facilitant una millor de la formació així com també més eines als 

coordinadors i formadors de voluntariat per a dur a terme la seva tasca. 

Finalitat:  

Fomentar la formació en línia per a persones voluntàries des de les entitats, facilitant  

compaginar el voluntariat amb la vida professional, familiar i social i amb la realitat 

territorial del voluntariat. 

Objectius: 

 Facilitar a les entitats eines i metodologies per millorar la tasca de voluntaris.  

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

de les formacions en-línia 

 Acompanyar les entitats en la creació d’una formació en línia per als seus 

voluntaris/àries. 

Destinataris: 

 10 entitats sense ànim de lucre amb projectes de voluntariat que compleixin els 

criteris i requisits establerts en el projecte. 

 

Calendari: setembre-desembre 2015. 

 



 

   

 

2. Desenvolupament detallat del projecte. 

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

1. Que la persona de l’entitat encarregada de la formació del voluntariat disposi 
dels coneixements per fer formació online (*) 

2. Que la formació tingui relació amb els espais i projectes de l’entitat en els quals 
intervenen els voluntaris i voluntàries.  

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

que ha de servir per a seleccionar les entitats. 
4. Que, en cas de ser seleccionada, l’entitat accepti formalment els compromisos 

que comporta per a ella la participació en aquest projecte. 
 

 (*) Es contemplen dues maneres: 

Acreditar el coneixement de Moodle per part de la persona encarregada de la formació 

del voluntariat 

 

b. Quins són els criteris per a l'avaluació de les propostes que es 

presentin? 

 Idoneïtat dels objectius formatius per a la formació online.  

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

intervenció i impacte. 

 Idoneïtat de la proposta: perfil de voluntaris respecte a la distribució territorial, 

coneixements de tecnologia, temàtica, etc.. 

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

 El nombre de voluntaris destinataris de la formació,  

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

Es pot fer a través del formulari  en línia  abans del dia 24 d’octubre. A banda 

d’emplenar les dades bàsiques de l’entitat que es demanen, caldrà explicar en el 

mateix formulari els següents punts: 

o El perfil de formador/a respecte a la formació en línia i acreditació dels  
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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..), previsió de 

nombre, 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,.. 

 

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 al PNAV 2014-

2015-  i formadors/es del Curs Moodle per a entitats que imparteix l’entitat TEB.  

Al llarg de la primera setmana de novembre la DGACC comunicarà per correu 

electrònic a les entitats seleccionades, l’acceptació de la seva proposta,  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. 

 

e. Quin és el compromís  que contrau l'entitat seleccionada per a  

     formar part del “Viver de formació” 

 Aprofitar la plataforma durant els 6 mesos següents  a la confirmació de la 

participació en el projecte elaborant –de manera flexible- el seu propi calendari 

de treball. 

 Iniciar i finalitzar una edició del curs i amb un màxim de 75 alumnes (segons el 

calendari propi establert per cada entitat).  

 Assumir la creació del material formatiu en línia, la gestió administrativa del 

curs, la tutoria del curs i el seu tancament.  

 Facilitar les dades dels “alumnes” del seu curs (amb la finalitat única de   
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complir la LOPD a la qual està subjecta la plataforma formacio.pfvc.org, a la 

qual es vincula el Viver)   

 Lliurar la relació de voluntaris/àries (alumnes) que faran la formació, un mínim 

de 4 dies abans de l'inici d’aquesta.  

 Col·laborar amb la DGACC en l'avaluació i millora d'aquesta proposta i la 

plataforma Moodle  que l’acull.   

 

f. Quins són els compromisos de la DGACC? 

1. Facilitar a través de l’entitat TEB, que és amb qui tirem endavant aquest 

projecte: 

 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.  

 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.  

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

2. Fer una avaluació final del projecte “Viver de formació” amb els implicats. 

 

g. Formalització de la participació al “Viver de formació”. 

 

La DGACC comunicarà a les entitats seleccionades – per correu electrònic- la seva 

incorporació al projecte i els demanarà formalitzar mitjançant la signatura d’ una 

declaració responsable l’acceptació dels compromisos per part d’aquesta, per a la 

bona marxa del projecte. 

 

 

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

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