
 

 

OFERTA DE VOLUNTARIAT 
Curs: 2022-23  

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

 Programa de Voluntariat en Cooperació  

Unitat o servei promotor: Vicerectorat de Sostenibilitat, 
Cooperació i Vida Saludable 

 

PROPOSTA_3 

Denominació Voluntariat en cooperació local amb col·laboració amb ONGDs i entitats 
solidàries 

Objecte Programes de sensibilització i educació per al desenvolupament per ONGDs i 
entitats solidàries a l’àmbit local en allò relatiu a l’acció humanitària i la 
solidaritat. 

Tasques segons 
l’entitat 

INTERED 

 Suport a la campanya "Toca igualdad, por un mundo libre de violencias 
machistas" en centres educatius (primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius), en associacions juvenils i col·lectius de dones, centres de 
joventut, Univ. Populars, etc.: disseny i execució de xarrades i tallers 

 Suport en la preparació i participació en les sessions formatives sobre 
Educació per a la Ciutadania Global, sostenibilitat i interculturalitat. Per a 
alumnat i professorat. 

 Suport en la formulació de projectes d'Educació per a la Ciutadania 
Global adreçats  tant a l'àmbit d’educació formal com al no formal. 

 Coordinació amb l'equip de voluntariat de la fundació, suport en 
l'organització i realització d'accions de mobilització, com 8M, accions de 
cura de la naturalesa. 

 Possibilitat de participació en les formacions internes de l'organització 

HORARI: possibilitat d’acordar-lo amb l’entitat 

 

ENTRECULTURAS 

 Activitats formatives i d'acompanyament a grups solidaris pertanyents a la 
Xarxa Solidària de Joves Entreculturas. 

 Accions de sensibilització i formació de joves (de 13 a 18 anys) entorn del 
8M Dia de la Dona i 24 abril Dia de la Terra 

 Accions educatives i de mobilització de la Campanya Mundial per 
l'Educació: Setmana d'Acció Mundial per l'Educació -SAME- 

 

FUNDACIÓN MAINEL  

  Col·laborar en la confecció d’una guia didàctica “CONOCER PARA 
ACTUAR” per al foment dels ODS en centres educatius. 

 Participar en l’organització del Congrés sobre DDHH i discapacitat 
 Participar en l’organització d’una exposició sobre arquitectura accessible i 

col·laborar en la recepció de visitants (persones amb discapacitat) 
HORARI:  Dos o tres matins a la setmana de 10 a 14 h., amb possibilitat 
puntual de dedicació online. 

Data d’inici: Febrer 2023 Data finalització: Juny 2023 

Horari: Segons l’entitat Número d’hores: 40 

Places oferides: 2 places en cada entitat. 



 

PERFIL 
Interessos i 
motivació i 
capacitats 
requerides. 

Capacitat d’aprenentatge i flexibilitat 
Enginy per a construir el sentit personal i, sobretot, social de l'acció transformadora 
Autonomia per a aprendre 
Capacitat de guanyar-se la confiança de les persones amb què comparteixes 
l'experiència de voluntariat en el procés de construcció del projecte. 

 


