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Curso: Iniciación á lingua de signos 
española para voluntarios

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  42

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25

Contidos: 

Módulo I: A comunidade xorda.

Modulo II: Expresión corporal e facial.

Modulo III: Os signos básicos na LSE.

Módulo IV: Saúdos e presentación.

Módulo V: Aspectos gramaticais básicos.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Rede galega de información 
e documentación xuvenil, praza do Matadoiro s/n, 
Santiago de Compostela.

Data de inscrición: do 7 ao 31 de xaneiro.

Data prevista de realización: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 
23 de febreiro e 1, 2, 8, 9, 15 e 16 de marzo.

Horario: os venres das 16.00 ás 19.00 horas e os 
sábados das 10.00 ás 13.00 horas.

Curso: Xestión de proxectos de 
voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Introdución á planificación.

◗	 Retos que atopa a planificación da acción social 
solidaria.

◗	 Que ocorre cando unha entidade ou un equipo de 
voluntariado non planifica?

◗	 Aplicacións operativas da planificación para a acción 
voluntaria.

◗	 Fases nun modelo estándar de planificación dunha 
intervención social.

◗	 O proxecto como instrumento na planificación da 
acción voluntaria.

Módulo II: Introdución á xestión do voluntariado.

◗	 Aproximación ao voluntariado como referencia de 
xestión: conceptos de partida.

◗	 O voluntariado como “suxeito” de xestión.

◗	 O ciclo de xestión do voluntariado.

Módulo III: Propostas cara á xestión de proxectos de 
voluntariado.

◗	 O proxecto e o equipo de voluntariado como 
elementos interconectados.

◗	 O equipo de voluntariado como construción 
orientada polo proxecto.

◗	 Máis alá do equipo: o proxecto de acción voluntaria 
como marco de participación social.

◗	 O marco da participación: o ciclo do proxecto.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 4 ao 31 de xaneiro.

Data prevista de realización: do 1 ao 28 de 
febreiro.
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Curso de voluntariado. Nivel básico
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  25
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Modulo I: Participación social e acción voluntaria.
◗	 Formas de participación social.
◗	 O fenómeno da acción voluntaria.
◗	 Historia da acción voluntaria.
Módulo II: As persoas voluntarias.
◗	 Definición e perfil das persoas voluntarias.
◗	 Funcións das persoas voluntarias.
◗	 Motivación das persoas voluntarias.
◗	 Actitudes e aptitudes das persoas voluntarias.
◗	 Dereitos e deberes das persoas voluntarias.
Módulo III: As entidades de acción voluntaria.
◗	 Definición e tipos de entidades de acción voluntaria
◗	 As relacións das entidades de acción voluntaria e as 

persoas voluntarias I.
◗	 As persoas destinatarias da acción voluntaria.
Módulo IV: Sectores de actuación da acción voluntaria.
◗	 Actividades de interese xeral.
◗	 A complementariedade da acción voluntaria.
Módulo V: Marco normativo da acción voluntaria en Galicia.
◗	 Lei 10/2011 de acción voluntaria.
◗	 Outros marcos normativos.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 7 de xaneiro ao 7 de febreiro.
Data prevista de realización: do 8 de febreiro ao 8 de 
marzo.

Curso: Voluntariado para o apoio e o 
acompañamento ás vítimas de violencia 
de xénero
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O sistema sexo-xénero e o proceso de definición 
de papeis de xénero como base da desigualdade entre 
mulleres e homes.

Módulo II: Que é a violencia de xénero: normativa de 
referencia. Construción cultural da violencia. Causas e 
características.

Módulo III: As consecuencias da violencia de xénero nas 
mulleres vítimas e na súa familia (sobre todo fillos e fillas). 
Secuelas e efectos determinantes para a intervención e o 
apoio.

Módulo IV: Actuación ante os casos de violencia de xénero: 
recursos, programas de atención e dereitos das vítimas de 
violencia de xénero.

Módulo V: O papel das entidades de acción voluntaria 
e do voluntariado. Directrices e pautas para o apoio e o 
acompañamento.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 14 de xaneiro ao 13 de febreiro.

Data prevista de realización: do 18 de febreiro ao 18 de 
marzo.
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Curso: A acción voluntaria no 
ámbito penal

Destinatarios/as: penados que están cumprindo 
condena en establecementos penais de Galicia.

Número de horas:  10

Número de edicións:   5

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I: O contexto penal.

Módulo II: Estratexias de intervención no ámbito 
penal.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Centro Penal do Pereiro de 
Aguiar en Ourense, Centro Penal de Teixeiro na Coruña, 
Centro Penal de Monterroso en Lugo, Cis Coruña e Cis 
Vigo.

Data de inscrición: do 1 ao 28 de febreiro.

Data prevista de realización: ao longo do mes de 
marzo.

Horario: das 9.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 
21.00 horas.

Curso: Recursos para a animación 
sociocultural dende o voluntariado. 
Voluntariado en bibliotecas

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  20
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Módulo 1:
O animador sociocultural e o equipo de animación 
como axentes de intervención social. Destinatarios/as 
da animación sociocultural.
Os espazos de animación no voluntariado: familia, 
escola, tempo libre, campamentos, pix (puntos de 
información xuvenil), acampadas, ludotecas, bibliotecas.
Tipos de recursos para a animación no tempo libre: 
xogos, obradoiros, veladas, cancións, técnicas.
Módulo 2:
As bibliotecas como espazos de animación.
Animación á lectura.
Animación á escritura.
Recursos: humanos e materiais.
Módulo 3:
As técnicas.
Técnicas de grupo.
Técnicas para a resolución de conflitos.
Desenvolvemento dunha sesión de animación nunha 
biblioteca.
Bibliografía.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 1 ao 26 de febreiro.
Data prevista de realización: do 1 ao 27 de marzo.

Curso: Voluntariado ambiental

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O voluntariado ambiental. Introdución e 
obxectivos.

Módulo II: Conceptos básicos ambientais.

Módulo III: Deterioración ambiental. Causas e 
consecuencias.

Módulo IV: A sensibilización ambiental. Motor de 
cambio.

Módulo V: Experiencias e recursos de voluntariado 
ambiental.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 27 de febreiro.

Data prevista de realización: do 4 de marzo ao 4 
de abril.
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Curso de voluntariado por e para 
maiores

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: As persoas maiores.

Módulo II: Dinámicas e estratexias de interacción social.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 7 de febreiro ao 7 de marzo.

Data prevista de realización: do 12 de marzo ao 12 de 
abril.

 

Curso: Voluntariado dixital: redes 
sociais e comunicación 2.0

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:   32 
Número de edicións:    1
Número de prazas:  100
Contidos: 
Parte I: Redes sociais e comunicación 2.0.
◗	 Da web tradicional á web 2.0.
◗	 Os medios sociais: blogs, foros, agreganotes de noticias, 

microblogging, podcast e vídeo en liña, comunidades e 
widgets.

◗	 Principais medios sociais en España: Linked-In, Tuenti, 
Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Slideshare, Menéame e 
Technorati.

Parte II: Identidade dixital.
◗	 Como construír unha marca persoal.
◗	 Identidade dixital e emprego.
Parte III: Crowdfunding
◗	 Novos sistemas de financiamento a través das redes 

sociais. Plataformas de crowdfunding.
Parte IV: Community manager 
◗	 Que é un community manager?
◗	 Ferramentas básicas para un community manager.
◗	 Nocións básicas de posicionamento en buscadores (SEO e 

SEM).
◗	 Xestión da reputación en liña e medición do SMO.
Lugar de impartición: Cidade da Cultura e Aulas CeMIT 
(vía streaming video).
Modalidade: presencial.
Data de inscrición: do 8 de marzo ao 8 de abril.
Data prevista de realización: mes de abril.
Horario: pendente.
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Curso: Voluntariado con persoas con 
alzhéimer

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: O alzhéimer.

Módulo II: O voluntariado.

Módulo III: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 25 de febreiro ao 25 de marzo.

Data prevista de realización: do 1 ao 30 de abril.

Curso: Aprendizaxe-servizo: 
metodoloxías para a mellora da 
acción voluntaria 
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia. 
Número de horas:  20
Número de edicións:   1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:
Módulo I: Aprendizaxe-servizo: un marco de educación 
e compromiso cívico. 
◗	 Aprendizaxe-servizo: definición.
◗	 Características esenciais dun proxecto de 

aprendizaxe-servizo.
◗	 Algunhas experiencias con éxito de APS.
Módulo II: As claves dun proxecto de aprendizaxe-
servizo.
◗	 O carácter integrador da APS: o proceso de 

aprendizaxe e o servizo á comunidade.
◗	 O traballo en rede na comunidade. De onde parte a 

APS? Posibilidades para a acción.
◗	 APS versus voluntariado: sinerxías para a mellora 

dende unha perspectiva comunitaria.
Módulo III: O deseño dun proxecto de aprendizaxe-
servizo.
◗	 Podo aplicar un proxecto de aprendizaxe-servizo na 

miña entidade/realidade?
◗	 As fases nun proxecto de APS.
◗	 Deseño do noso proxecto de APS. Bosquexo da 

proposta.
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 26 de febreiro ao 26 de marzo.
Data prevista de realización: do 2 abril ao 2 de maio.

Curso básico de psicoloxía para 
voluntarios. Habilidades e recursos 
para voluntarios de entidades sen 
ánimo de lucro

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Conceptos básicos sobre a acción voluntaria.

Módulo II: Campos de actuación do labor voluntario.

◗	 Solidariedade.

◗	 Prevención.

◗	 Reinserción.

◗	 Desenvolvemento social.

◗	 Sensibilización e denuncia social.

Módulo III: Características psicolóxicas dos 
Destinatarios/as da acción voluntaria.

◗	 Traballo coa infancia.

◗	 Traballo con adolescentes.

◗	 Traballo con persoas da terceira idade.

◗	 Traballo con inmigrantes.

◗	 Traballo con poboación reclusa. 

◗	 Traballo con persoas discapacitadas.

◗	 Traballo con drogodependentes.

◗	 Traballo con outros colectivos.
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Módulo IV: Habilidades e recursos para voluntarios de 
entidades sen ánimo de lucro.

◗	 Habilidades persoais para o traballo voluntario.

◗	 Recursos para modificar condutas.

◗	 Habilidades de comunicación.

◗	 Habilidades para resolver conflitos.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 de marzo ao 1 de abril.

Data prevista de realización: do 5 de abril ao 6 de maio.

 

Curso: Iniciación á infancia no 
voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas:  25

Contidos: 

Módulo I: Conceptos básicos sobre voluntariado e 
solidariedade.

Módulo II: Aprendendo a ser voluntarios e solidarios.

Módulo III: Experiencias noutros países.

Módulo IV: Ferramentas e recursos para educar a infancia no 
voluntariado.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 de marzo ao 1 de abril.

Data prevista de realización: 5, 12, 19 e 26 de abril e 3 
de maio.

Horario: das 16.00 ás 20.00 horas.
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Curso: Voluntariado hospitalario

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Dinámica hospitalaria.

Módulo II: Habilidades sociais e comunicación co 
enfermo e coa súa familia.

Módulo III: O voluntariado.

Módulo IV: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 29 de abril.

Data prevista de realización: do 3 de maio ao 3 de 
xuño.

Curso: Acción voluntaria para o 
deporte

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas:  25

Contidos:

Módulo I: Introdución ao voluntariado deportivo.

Módulo II: Estrutura organizativa do deporte e 
protocolo deportivo.

Módulo III: Voluntariado, deporte e discapacidade.

Módulo IV: Xestión de urxencias sanitarias.

Modalidade: presencial.

Lugar de impartición: Rede galega de información 
e documentación xuvenil, praza do Matadoiro s/n, 
Santiago de Compostela.

Data de inscrición: do 1 ao 30 de abril.

Data prevista de realización: 3, 10, 24 e 31 de 
maio e 7 de xuño.

Horario: das 16.00 ás 20.00 horas.

 

Curso: O voluntariado como 
mediador con persoas con DCA

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Definicións e conceptos básicos sobre 
discapacidade.

1.1  A discapacidade e o enfoque de dereitos.

1.2  Lexislación básica estatal e autonómica sobre 
discapacidade.

1.2.1 Lei de dependencia. Graos, baremos e 
niveis de dependencia.

1.3  Clasificación básica e tipos de discapacidades.

1.4  Servizos para persoas con discapacidade.

Módulo II. Introdución ao dano cerebral adquirido.

2.0  O DCA. Datos e cifras do seu alcance.

2.1  Definición.

2.2  Causas.

2.3  Consecuencias.

2.4  Modelo de atención.

Módulo III. As persoas con dano cerebral adquirido.

3.1  Secuelas do DCA. Pautas, tratamentos e 
inclusión social.

3.2  Intervención con persoas con DCA.
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3.2.1  Coidados e atencións básicas. Estratexias de 
intervención e relación.

3.2.2  As familias das persoas afectadas: como e que 
traballar con elas.

3.2.3  O ámbito social e educativo das persoas 
afectadas: cuestións e pautas que hai que 
traballar con eles e con outros profesionais.

3.2.4  Nenos e nenas con DCA.

3.3  As entidades especializadas en DCA: como traballan, 
o seu equipo de traballo interdisciplinar, a relación 
coas familias.

3.3.1  Papel do coidador principal.

3.3.2  Cuestións que convén ter en conta sobre o 
coidador ou coidadores.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 ao 30 de abril.

Data prevista de realización: do 6 de maio ao 6 de xuño.

 

Curso: Voluntariado coa infancia e coa 
adolescencia. Apoio condutivo positivo

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Fundamentación.

◗	 Introdución.

◗	 Voluntariado. Definición, características, aptitudes e 
actitudes. Campos de intervención.

◗	 Infancia e adolescencia. Características, desenvolvemento e 
necesidades.

Módulo II: Programas de voluntariado na infancia e na 
adolescencia. Programas e servizos.

Módulo III: Metodoloxía e habilidades do voluntario coa 
infancia e coa adolescencia: apoio condutivo positivo.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 3 de abril ao 3 de maio.

Data prevista de realización: do 7 de maio ao 7 de xuño. 
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Curso: A xestión do voluntariado 
por parte da entidade. Innovando 
nas entidades de voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:   1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Para que a innovación? Introdución dende a 
xestión de voluntariado.

◗	 Que se lle pide hoxe á xestión do voluntariado dende 
as entidades? 

◗	 Modelo de referencia na xestión de voluntariado.

Módulo II: Por que a innovación? Introdución en 
perspectiva estratéxica.

◗	 Importancia da perspectiva estratéxica para as 
entidades. 

◗	 Importancia da innovación como estratexia.

Módulo III: En que a innovación? Algunhas nocións de 
referencia.

◗	 No que atinxe ao perfil do voluntariado:

•	 Tendencias	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades.

•	 Algunhas	estratexias	de	resposta.

◗	 No que atinxe ao campo de acción do voluntariado: 

•	 Tendencias	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades. 

•	 Algunhas	estratexias	de	resposta.

◗	 No que atinxe ás ferramentas para a xestión do 
voluntariado:

•	 Referentes	que	convén	ter	en	conta	dende	as	
entidades.

•	 Algúns	exemplos.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 ao 30 de maio.

Data prevista de realización: do 4 de xuño ao 4 de 
xullo.

Curso: Responsabilidade social 
corporativa

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Contexto.

◗	 O concepto de responsabilidade social corporativa 
(RSC) e conceptos asociados.

◗	 Orixes e factores que impulsan a RSC.

Módulo II: Elementos que convén ter en conta.

◗	 Dimensións da RSC.

◗	 Referencias.

◗	 Consideracións específicas para o terceiro sector.

Módulo III: Referencias metodolóxicas.

◗	 Ferramentas na aplicación da RSC.

◗	 Boas prácticas.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 3 de maio ao 4 de xuño.

Data prevista de realización: do 7 de xuño ao 8 de 
xullo.
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Curso: Voluntariado para o tratamento 
de mulleres vítimas de tráfico de persoas

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Contextualización e conceptos básicos. Orixes da 
desigualdade entre homes e mulleres, a explotación sexual 
e o tráfico de mulleres e nenas como forma de violencia de 
xénero.

Módulo II: O tráfico de mulleres: en que medida, por que 
e con que consecuencias. As cifras do tráfico de mulleres no 
eido internacional e nacional. Consecuencias persoais, sociais 
e sanitarias para as vítimas. 

Módulo III: Actuación. Normativa internacional e nacional. 
Recursos dispoñibles.

Módulo IV: Actuación. O papel do voluntariado: folla de 
ruta.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 26 de xullo ao 28 de agosto.

Data prevista de realización: do 2 ao 30 de setembro.

 

Curso de voluntariado. Nivel de 
especialización

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  25
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.
Contidos:

Modulo I: Participación social e acción voluntaria.
◗	 O fenómeno da acción voluntaria II.
◗	 Novas formas de participación social.
Módulo II: As entidades de acción voluntaria.
◗	 As relacións das entidades de acción voluntaria e as 

persoas voluntarias II.
◗	 A dinamización e a xestión da acción voluntaria.
Módulo III: Os proxectos de acción voluntaria.
◗	 A formulación de proxectos de acción voluntaria.
◗	 Exemplos de proxectos de acción voluntaria.
Módulo IV: Sectores de actuación da acción voluntaria.
◗	 O voluntariado de acción social.
◗	 O voluntariado no ámbito sociosanitario.
◗	 O voluntariado ambiental.
◗	 O voluntariado de dinamización rural.
◗	 Outros tipos de voluntariado en actividades de interese 

xeral.
Módulo V: Marco normativo e de planificación da acción 
voluntaria en Galicia.
◗	 A Lei 10/2011 de acción voluntaria II.
◗	 O III Plan galego de acción voluntaria (2011-2014).
Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
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voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 9 de agosto ao 10 de 
setembro.

Data prevista de realización: do 13 de setembro ao 
14 de outubro.

Curso: Implicación emocional na 
acción voluntaria
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.
Número de horas:  20
Número de edicións:  1
Número de prazas: sen límite.

Contidos:
Módulo I: Conceptos clave do voluntariado: 
características da acción voluntaria.
Módulo II: Motivacións e actitudes dos voluntarios.
Módulo III: Aspectos emocionais do voluntariado.
◗	 Emocións positivas.
◗	 Emocións negativas.
◗	 Límites da implicación emocional e persoal.
Módulo IV: Relacións entre emocións e permanencia 
na entidade.
◗	 Uso potencial por parte dos xestores de voluntariado.
Módulo V: Intelixencia emocional.
◗	 Conceptos clave sobre intelixencia emocional.
◗	 Desenvolvemento da competencia para lle facer 

fronte ao labor voluntario.
◗	 Claves para coidar a implicación emocional: manexo 

das emocións, afrontamento do estrés, do dó, uso do 
humor, creación de redes de apoio social etc.

Modalidade: en liña.
Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 14 de agosto ao 16 de 
setembro.
Data prevista de realización: do 20 de setembro ao 
21 de outubro.

Curso: Atención á dependencia 
dende a perspectiva do voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico 
e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.

Contidos:

Módulo I: Atención á dependencia.

Módulo II: Envellecemento activo e prevención da 
dependencia.

Módulo III: O voluntariado.

Módulo IV: Funcións do voluntariado.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación 
de voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 2 de setembro ao 2 de 
outubro.

Data prevista de realización: do 7 de outubro ao 7 
de novembro.
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Curso: Tempo libre e voluntariado

Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite

Contidos:

Módulo I:
◗	 Que entendemos por tempo libre?
◗	 Por que o voluntariado social no tempo libre?
◗	 Dereitos e deberes dos voluntarios.
◗	 Historia do voluntariado social.
◗	 Compromiso social e voluntariado.

Módulo II:
◗	 Sectores aos que se dirixe o voluntariado no tempo libre.
◗	 Ámbitos nos que traballan os voluntarios.
◗	 Entidades de acción voluntaria.
◗	 Leis que rexen o voluntariado. Lei de acción voluntaria 

(Xunta de Galicia).

Módulo III:

◗	 Voluntariado internacional.

◗	 Voluntariado virtual.

◗	 Bibliografía.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 1 ao 29 de outubro.

Data prevista de realización: do 4 de novembro ao 4 de 
decembro.

Curso: Voluntariado para técnicos de 
EELL
Destinatarios/as: preferentemente persoal técnico e 
voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria da Xunta de Galicia.

Número de horas:  20

Número de edicións:  1

Número de prazas: sen límite.          

Contidos: 

Módulo I: Introdución ao voluntariado como “suxeito”.
◗	 Conceptos de referencia á hora de falar de voluntariado.
◗	 Recomendacións xerais á hora de traballar con 

voluntariado.

Módulo II: O voluntariado como ámbito de acción das 
entidades locais.
◗	 Marco normativo de referencia.
◗	 Modelos de xestión de voluntariado.

Módulo III: Algúns instrumentos de referencia.
◗	 Servizo de voluntariado.
◗	 Regulamentos.
◗	 Planificacións-desenvolvemento de programas.
◗	 Formación e coordinación de axentes.
◗	 Estratexias de promoción-captación de voluntariado.

 Módulo IV: Algunhas referencias.
◗	 Prácticas no ámbito galego.

Modalidade: en liña.

Lugar de impartición: Plataforma de teleformación de 
voluntariado, www.voluntariadogalego.org

Data de inscrición: do 4 de outubro ao 4 de novembro.

Data prevista de realización: do 8 de novembro ao 10 de 
decembro.




