VOLUNTARIAT PER A LAPARTICIPACIÓ SOCIAL. PROGRAMA INCIDE

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
L'objectiu general del curs és promoure un procés crític i reflexiu, que vincule el voluntariat amb els Drets Humans i el
rol que ha de jugar cada actor, fins i tot el govern, a l'hora de garantir aquests principis universals.
El temari es treballarà des d'una perspectiva local-global que reflectisca les interdependències sociopolítiques de les
diverses realitats.
En el curs, que pertan al Programa INCIDE (Programa formatiu d'Iniciació a la Cooperació, el Voluntariat i la
Participació Social), abordarà els continguts des d'un enfocament de canvi. El canvi com a pedra angular d'un procés
individual i col·lectiu necessari per a l'acció del voluntariat o la participació social.
Coneixements previs necessaris:
No en calen
Acció formativa dirigida a:
El curs es dirigeix a persones interessades a aprofundir en l'àmbit del voluntariat i la participació social des d'un
enfocament transformador.
La matrícula del curs està oberta a l'alumnat de la UPV, a la resta de la comunitat universitària i a persones externes
en general.
Temes que cal desenvolupar:
-Què és voluntariat crític?
o Anàlisi de motivacions
o Concepte de Voluntariat Crític. Què aporta el "crític"?
o Assistència o incidència
o Associacionisme "enfocat al canvi" i "no enfocat al canvi"
o Anàlisi de conceptes de "zona de confort"
-Idees per a la participació social
o Breu història del Voluntariat
o Mapa del voluntariat i de les diverses organitzacions que treballen en la UPV
o Anàlisi d'exemples de Voluntariat Crític
o Identificació i aprofundiment en temes socials de caràcter local
-Partip-acció
o Què puc fer jo? Particip-Acció - Participació social
o Formes de participació: voluntariat, consum, organització
o Processos organitzatius i presa de decisions
Metodologia didàctica:
El curs es dirigeix a persones interessades a aprofundir en l'àmbit del voluntariat i la participació social des d'un
enfocament transformador. La matrícula del curs està oberta a l'alumnat de la UPV, a la resta de la comunitat
universitària i a persones externes en general.

Universitat Politècnica de València

Pàgina 1 de 2

Informació d'interés:
Preus i política de matriculació i convalidació:
15 euros membres UPV; 30 persones externes.
Encara que forma part del Programa INCIDE, impulsat pel Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport,
la matrícula és independent de la resta de cursos que el conformen i es realitza per separat.
Condicions generals
L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organitzadors:
Responsable d'activitat

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Dades bàsiques:
Adreça web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/966293normalc.html

Tipus de curs

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estat

FINALITZAT

Duració en hores

15 hores presencials, 10 hores a distància

On i quan:
On

VALÈNCIA

Horari

VESPRADA

Observacions de l'horari

Miércoles y jueves (26 y 27 de abril; 3 y 4 de mayo) de 16:00 a 20:00. El jueves 4
de mayo de 16:00 a 19:00

Lloc d'impartició

Aula 2.12 Centro de Formación Permanente (CFP) de la UPV. 2ª planta del Edificio
Nexus (6G). Campus de Vera

Data d'inici

26/04/17

Data d'acabament

4/05/17

Dades de matriculació:
Matrícula des de

9/01/17

Inici de preinscripció

14/12/16

Mínim d'alumnes

8

Màxim d'alumnes

30

Preu

30,00 euros

Observacions al preu

15,00 € - Alumno UPV
15,00 € - Personal UPV
15,00 € - Alumni UPV
30,00 € - Público en general

Professorat:
CATALUÑA MARTÍ, LARA
SOW PAINO, JADICHA
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