
 

 
 
 

 
PLA    DE  FORMACIÓ DEL  VOLUNTARIAT 2018 

 
Des de Càritas Parroquial de Berga es contemplen dues vies: 
 

FORMACIÓ GENERAL 

 
Es programaran  a  principi de curs unes trobades consistents en xerrades, 
dinàmiques o audiovisuals, responent a les necessitats formatives i a les realitats 
socials existents en aquell moment .  
 
Aquesta formació general es concretarà en: 
- Jornada de formació Quaresmal, el mes de març 
 
- L’Assemblea de Càritas Diocesana de Solsona, el mes de  maig 
 
- L’Assemblea de Càritas Parroquial de Berga, el mes de juny 
 
- La Jornada de formació de Càritas Catalunya, el mes d’octubre 
 
- La Jornada de formació conjunta dels Bisbats de Solsona, La Seu i Lleida, el mes de 
novembre 
 
- I totes aquelles altres que puguin sorgir durant l’any , tant a nivell intern com extern 
 
 
 
 

FORMACIÓ ESPECÍFICA (per programes) 

 
Es pretén ajudar als voluntaris en les mancances i problemes que es troben en la 
tasca social concreta que desenvolupen, oferint-los el  material, les tècniques i les 
pautes d’actuació que puguin necessitar. 
 
En el dia a dia dels diferents programes,  en que hi ha implicats voluntaris a Càritas 
Parroquial de Berga, s’introduirà la dinàmica de “revisió” del treball realitzat i també 
l’orientació i formació dels nous voluntaris. Tot això envaït de l’esperit que mou el 
treball de Càritas, des del punt de vista de l’acolliment evangèlic.  
 
Es farà  mitjançant: 
  a.-Revisions de treball (cal marcar objectius i donar eines) 
 

b.-Anàlisi i reflexió  del dia a dia, en espais formal (reunions de grups) o 
més informals (al finalitzar l’activitat) 
 

  c.-Incloure actituds d’acollida des de la identitat de Càritas 
 
  d.-Xerrades, tallers, ... 
 



 
 
També es potenciarà l’assistència a les jornades anuals formatives específiques per 
programes organitzades per les comissions diocesanes o de Càritas Catalunya 
(Immigració, vellesa, infància, ...).  
 
 
Com concretament: 
 
- La Jornada formativa d’Immigració, el mes d’abril 
 
- La Jornada formativa de Vellesa , el mes de juny 


