ESCOLA d’ESTIU del
Voluntariat 2018

19 de setembre
Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, c. Roc Boronat, 138, Barcelona.
0. Acreditacions 9h a 9h25’
1. Inauguració Oficial 9h30’
2. Conferència: 9h40’ a 10h30’
Comunica’t!
(conferenciant pendent de confirmar)

3. Pausa – cafè: 10h30’ a 11h
4. Sis Tallers simultanis: 11h a 13h30’
ITINERARI 1 Potenciem la comunicació!


Taller 1.1: Arribem als joves! Com utilitzem les xarxes socials?

Docent: Dolors Reig
Taller en el que s´explicarà el canvi de paradigma social, cultural, cognitiu, en el que es mouen els joves de la
Generació Z amb la finalitat de definir estratègies, oferir consells i dotar d’eines i d’idees a les entitats per
poder acostar l’entitat i els seus projectes. Canals on comunicar amb el públic jove, to de la comunicació, la
importància del video i el llenguatge audiovisual, últimes tendències en comunicació a la xarxa (streaming,
youtubesfera, etc.).
Continguts:
 Canvi de paradigma social, cultural, cognitiu: com són els joves des de que tenim xarxes socials?
 Canvi de valors en les generacions actuals.
 Principals espais o xarxes des d´on arribar als joves.
 Estils comunicatius avui a les xarxes: streaming, stories, storytelling, emoció, joc, etc.
 Goldtubing vs. Trashtubing: comunicació ètica a la xarxa.
 Taller 1.2: Comunicació accessible,
Docent: Laia Mateu, Associació Lectura Fàcil

comunicació per a tothom

Saps què vols comunicar, però no saps si el missatge arriba al seus destinataris?
T’ensenyem a elaborar continguts clars, directes i entenedors en diferents formats (textos informatius, textos
tècnics, pàgines web, presentacions en Power Point...)., per tal de garantir una comunicació accessible i
eficaç.
Continguts:
 Introducció al concepte Lectura Fàcil.
 Contingut, llenguatge i forma: les claus per a una bona comunicació.
 Estructurar el missatge: tenir en compte el destinatari.
 Anàlisi de diferents tipologies de documents.
 Adaptació de documents a les pautes de Lectura Fàcil.

ITINERARI 2 Apoderem els nostres infants i joves


Taller 2.1: Mentoria Social, ser important per algú important

Docents:
Matí: Núria Martínez (Tècnica de Projectes – Punt de Referència)

Tarda: Laura Cardús (Tècnica de Projectes – AFEV Catalunya)
Estàs pensant en fer servir la Mentoria social com a eina d'intervenció amb el col·lectiu amb el que treballes?
Vine al taller i comença a conèixer aquesta metodologia. T'explicarem com funciona!
Continguts:
Què és la mentoria (i què no és mentoria)
- Tipologia de projectes - Col·lectius i àmbits en els quals s'aplica
- Què cal tenir en compte en plantejar-se la possibilitat de fer servir aquesta metodologia
- Les claus del disseny d'un projecte
 Taller 2.2: Tu també pots fer aprenentatge servei!
Docent: Centre aprenentatge servei
Com proposar als joves un servei amb sentit i significativitat? Quin paper actiu poden tenir en projectes reals?
Com aprofitar els aprenentatges per oferir millores a la comunitat? Com incorporar propostes d'aprenentatge
servei en les entitats i els centre educatiu? Quins projectes i quins serveis són més adequats?
Aquesta formació va dirigida a responsables d'entitats i docents de qualsevol etapa educativa que han fet o
volen dur a terme propostes d'Aprenentatge Servei. També és una formació per tots aquells i aquelles que
vulguin conèixer aquesta proposta educativa o bé aprofundir-ne.

ITINERARI 3 Gestionem equips, gestionem persones


Taller 3.1: Eines del Coaching per a la gestió d’equips

Docent: Alberto Ibai Reinoso (FUNDESPLAI)
Taller adreçat a persones que vulguin conèixer la metodologia del coaching aplicada a la gestió d’equips de
treball. L’objectiu del taller és aprendre tècniques de coaching útils per a la comunicació i el lideratge
d’equips.
Continguts:
 Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals.
 Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips.
 El líder coach. Competències.
 Eines de coaching aplicades a la gestió del voluntariat.



Taller 3.2: Jugant la gent s’entén

Docent: Esther Hierro Mariné (Marinva)
En aquest taller veurem com el joc és una eina privilegiada per a comunicar-nos
en circumstàncies molt diverses i amb col·lectius ben diferents. Això és perquè joc trenca barreres, trobant
punts en comú. Ens situa en una posició particular oberta, segura, on l’error és part del procés i podem
atrevir-nos a allò que ens proposem.
Així, jugarem amb recursos lúdics diversos per tal d’extraure aprenentatges útils per al nostre dia a dia
Continguts: El taller s’articularà en 5 blocs en els que mitjançant la metodologia ART (acció, reflexió,
transferència) transitarem per recursos lúdics per afrontar diferents situacions comunicacionals:
1. Com anem d’actitud lúdica
2. Comencem una relació... ens coneixem?
3. Compartim informació?
4. Resolent conflictes
5. Sincronitzem-nos... fins l’infinit i més enllà

4. Pausa per dinar 13h30’ a 15h (Dinar lliure)
5. Sis Tallers simultanis de 15h a 17h30’
Es repeteixen els 6 tallers del matí, perquè tothom pugui fer-ne dos.
No cal que siguin els dos del mateix itinerari.

6. Pausa Cafè de 17h30’ a 18h
7. Cloenda 18h
Mostra de teatre fòrum a càrrec de la Fundació La Roda i Impacta’t

