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CURS 

Tècniques i recursos per a dinamitzar equips de voluntaris 

 

 

A. JUSTIFICACIÓ DEL CURS 

 

En el marc de la gestió del voluntariat, un dels reptes de la persona responsable de 

voluntariat és la creació i dinamització d’equips de voluntaris per tal que treballin 

conjuntament i es generi un bon clima entre els voluntaris. Aquest curs, aprofundeix en 

eines i recursos per a treballar i millorar els processos de creació, gestió i dinamització 

d’equips de voluntariat. 

  
B. PROGRAMA DEL CURS 

 

Objectiu general 

 Aprofundir en les habilitats i eines per a la dinamització d’equips de voluntaris 

 

Objectius específics 

 Conèixer el rol i funcions de la coordinació de voluntariat. 

 Adquirir habilitats, eines i recursos bàsics per a la creació i gestió d’equips de 

voluntaris. 

 

 

Estructura i continguts 

 

1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat 

2. Creació d’equips de treball 

3. La gestió i dinamització d’un equip de voluntaris 

 

Desenvolupament dels continguts 

 

1. Rols i funcions de la coordinació del voluntariat 

a. El trinomi entitat-coordinació de voluntariat-voluntariat. 

i. El voluntariat: mites, motivacions i expectatives. 

ii. El valor del voluntariat en el marc de l’entitat. 

iii. La comunicació amb el voluntariat: qui, què i com 

b. Rols i funcions 

i. Identificació dels rols i funcions principals de la coordinació del voluntariat 

a partir d’un pla de voluntariat. 

 

2. Creació d’equips de treball 

a. Què i per què els equips de treball 

b. Finalitats d’un equip de treball 

c. El paper del coordinador en la configuració d’un equip de treball 

 

3. La gestió i dinamització d’un equip de voluntaris 

a. Anàlisi de l’equip de treball: relacions interpersonals i rols 

b. Eines i recursos per a la dinamització d’un equip de treball 

c. Habilitats per a la dinamització d’un equip de treball: lideratge, comunicació i 

gestió del conflicte. 
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Metodologia 

 

El curs té una orientació pràctica i aplicada a les entitats, de manera que a es combinarà 

l’exposició teòrica amb les dinàmiques de grup, espais de debat i intercanvi d’experiències. 

 

 

C. PERFIL DELS DESTINATARIS 

 

Curs adreçat persones responsables o coordinadores de voluntariat de les entitats de 

voluntariat de tots els àmbits. 

  
 


