
CURS D’INICIACIÓ AL  
VOLUNTARIAT AMBIENTAL 

25 hores - Preu: 25 €
Del 18 de desembre al 26 de gener de 2018

(entre el 23 de desembre i el 7 de gener no s’impartirà el curs)

Curs online impartit a través de la Plataforma 
Moodle del Pla de Formació de 

l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Durant aquest curs descobrireu què és el voluntariat ambiental i com vosaltres podeu col·laborar-hi i en-
grandir aquesta tasca de protecció del medi ambiental tan important per a la nostra terra i el nostre planeta. 

La Xarxa de Voluntariat Ambiental us ofereix, a través del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya 
(PFVC), aquest curs com a oportunitat d’apropar-vos-hi amb serietat, coneixement i il·lusió. 

El curs té una durada de 4 setmanes, durant els quals reflexionarem conjuntament sobre què entenem 
cadascú de nosaltres per voluntariat, quines possibilitats se’ns plantegen, com és una persona voluntària i 
quines sortides té dins de les entitats o organitzacions del sector ambiental. 

El nostre objectiu serà obtenir coneixements i habilitats per poder participar activament com a persones 
voluntàries en les entitats de voluntariat ambiental a Catalunya.

OBJECTIUS

Organitza el curs: Amb el suport de: 

1. Introducció al voluntariat ambiental 
2. La participació del voluntariat ambiental
3. La intervenció del voluntariat ambiental
4. Educació i comunicació ambiental
5. La legislació
6. Gestió i organització

CONTINGUTS

Cal omplir el següent formulari on-line    http://bit.ly/2wulj1E
 
També cal realitzar el pagament íntegre de la matrícula (25€) al següent compte corrent: 

Titular:      Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
                  ES8101828309500201751329 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.)

Totes aquelles persones que no realitzin el pagament seran desmatriculades a l’inici del curs. 

Per a dubtes contacteu amb oficinavoluntariat@xvac.cat o bé al 93 886 61 35 (Ext. 3)

COM MATRICULAR-SE

METODOLOGIA
A l’inici del curs es facilitarà un calendari on 
s’indica les dates a tenir en compte: inici de nou 
tema i franges de dates per realitzar les activitats 
proposades.

Únicament s’emetran els certificats del curs a 
aquelles persones que hagin realitzat el 80% de 
les activitats del curs. Els certificats de superació 
del curs els emetrà el PFVC físicament en un ter-
mini màxim de 2 mesos a partir de la finalització 
del curs.

Es recomana tenir nocions bàsiques d’internet i/o 
Plataforma Moodle a fi de poder seguir el curs online 

correctament. En cas de no tenir coneixements de Moodle 
es doarà la opció de realitzar un mòdul introductori sobre 

el funcionament d’aquesta plataforma.

http://bit.ly/2wulj1E

