
 

 
 
Pla de 
formació  
per a entitats 
sense ànim de lucre 
Gener, febrer i març 2020 
 
 
 
 
 
 
Organitza:                                                       Amb el suport de:  



 
 
 
 

- Primers auxilis bàsics  

- Quines responsabilitat teniu com a membres de la 

Junta Directiva  

- Iniciació al voluntariat  

- Recomanacions bàsiques de seguretat alimentària 

als esdeveniments de les entitats   

- Millors relacions interpersonals = Millors 

associacions 

 

 

 

 
 
 



Primers  
Auxilis bàsics  
   

 
Formació per saber identificar i donar una resposta 
inicial i eficaç en situacions d’urgència vital fins que 

arriben els equips sanitaris.  

 
Continguts:  

- Suport vital bàsic (reanimació cardio pulmonar, ennuegaments 

i posició lateral de seguretat)  

- Ús del DEA 

- Identificació i actuació en lesions  

- Actuació en el possible tipus d’accidentalitat laboral de 

l’empresa  

- La farmaciola i el seu ús   

Data i lloc: Dimarts 21 i dimarts 28 de gener, de 17.30 a 20.30 h, a 

l’aula de formació de la Creu Roja (Carrer de l’Havana 4).  

 

A càrrec de: Creu Roja    

 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 
través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 



Quines  
responsabilitats  
teniu com a  
membres de la  
Junta Directiva?  

   
Formació sobre les obligacions documentals i 

registrals de les entitats i les principals responsabilitats 
dels membres de la junta directiva.  

 
Continguts:  

- Obligacions registrals i documentals relacionades amb el 

funcionament intern de l’entitat, assemblea i junta directiva.  

- Obligacions relacionades amb la gestió de les persones: 

voluntariat i personal.  

- Responsabilitat dels membres de les juntes directives.   

 

Data i lloc: Dimecres 5 de febrer, de 18 h a 20 h, a l’IMET.  

 

A càrrec de: Fundesplai  

 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 
través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 



Iniciació  
al voluntariat  

 
 
 
 

Formació adreçada a persones majors de 16 anys que 
tinguin interès per apropar-se a l’acció voluntària 
o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit.  

Curs reconegut pel Pla de Formació de 
l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) 

 

Continguts:  
- El voluntariat (definicions, característiques i valors de l’acció 

voluntària, àmbits, entorn i context històric)  
- La persona voluntària (motivacions, el perfil, la participació, drets i 

deures) 
- L’organització del voluntariat (Coneixement de l’entitat, compromís, 

articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària, el 
procés de participació en l’entitat, el treball en equip) 

 
Data i lloc: Els dilluns 2, 9,16 i 23 de març, de 17.30 a 20.30 h, a la 
sala d’actes del Centre Cívic La Geltrú.  
 

 
A càrrec de: Federació Catalana de Voluntariat Social  

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 
través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats – 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 



Recomanacions  
bàsiques de 
seguretat  
alimentària als 
esdeveniments 
de les entitats  

 
Formació per conèixer diverses recomanacions per garantir la 

innocuïtat dels aliments que elaboren, preparen o serveixen les entitats 
als seus esdeveniments perquè no suposin cap rics per a la salut de les 
persones i els tràmits sanitaris que cal realitzar en els esdeveniments 

alimentaris de les entitats a la via pública.  

 

Continguts:  

• Normativa  

• Tràmits  
• Importància de la seguretat alimentària  
• Què és una toxiinfecció alimentària  
• Perills, manipulacions i processos 

Data i lloc: Dilluns 23 de març, de 18 h a 19.30 h, a l’IMET.  

 

A càrrec de: Regidoria  de Salut 

 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 
través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 
 



Millors relacions 
interpersonals=  
Millors 
associacions   
 

Les relacions interpersonals són un repte i 
alhora una oportunitat per desenvolupar el 

creixement compartit.  
 

Continguts:  
- Bases del model sistèmic per entendre les interrelacions 
- Dinàmiques ocultes i patrons relacionals, claus per entendre els 

bloquejos 
- Eines per connectar amb tot el potencial i fomentar entitats sòlides 

i enriquides  

 

Data i lloc: Els dimarts 24 i 31 de març, de 18 a 20 h, a la Sala Noble 
de la Casa Olivella. 

 
 

A càrrec de: Marta Uxó de la Yglesia, ENCOMPASS   
 
 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia a 
través de la Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a l’Oficina d’Entitats- 
Punt de Voluntariat (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040) 
entitats@vilanova.cat 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Informació i inscripcions 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Oficina d’Entitats – Punt de Voluntariat 

Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext. 2040 
entitats@vilanova.cat 
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