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Aquest document és un informe sobre la interacció entre la 
Formació Contínua Universitària (University Lifelong Learning, 
ULLL) i el voluntariat a Espanya i és el resultat de la 
col·laboració entre l’Observatori del Tercer Sector i l’Institut de 
Formació Contínua de Barcelona (IL3). 

 
1. Visió general del voluntariat – interacció universitària 

 
1.1. El Voluntariat a Espanya 

El voluntariat és un element clau per a la participació i la 
implicació ciutadana per a la millora de la societat. Contribueix 
amb valors, idees, reflexions, recursos i, en resum, és un 
generador de capital social.  

S’ha dit que el voluntariat està en crisi degut al canvi dels estils 
de vida, nous valors, etc. No obstant això, hi ha milers de 
persones que ofereixen el seu temps per treballar per a la 
transformació social a través de la seva participació en 
organitzacions no lucratives.  

Al voltant de 4 milions de persones eren voluntàries en 
organitzacions socials no lucratives l’any 2003 (Delgado, 
2004). Existeixen gairebé 5 milions de persones que són 
voluntàries a Espanya, un 17,6%  de la població (FUNCAS, 
2009). La cultura, els esports i els temes socials són les 
principals àrees en les quals es realitza voluntariat.  

Els canvis socials han generat noves experiències de 
voluntariat, nous perfils (gent més gran, dones de mitjana 
edat, immigrants) i noves formes de col·laborar dins 
d’organitzacions no lucratives.  

El voluntariat és l’origen i l’essència de les organitzacions no 
lucratives. El compromís amb les missions socials, de tipus 
mediambiental i cultural o relacionades amb l’esport, per 
exemple, està directament vinculat a la decisió de fer 
voluntariat. Es tracta d’una acció que suposa una implicació 
amb l’entorn i la societat. 

La professionalització del sector no lucratiu no significa que 
s’hagi produït una disminució dels espais on els voluntaris 
poden estar presents. Hi ha moltes organitzacions no lucratives 
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integrades en la seva totalitat per voluntaris i d’altres que 
combinen el voluntariat amb personal remunerat.  

Existeixen diferències depenent del paper dels voluntaris en les 
organitzacions. Les organitzacions no lucratives es defineixen a 
si mateixes com a organitzacions de voluntaris o com a 
organitzacions amb voluntaris. La gestió de voluntaris, les 
activitats en les quals participen els voluntaris i la formació dels 
voluntaris difereix d’una organització a una altra en funció del 
rol que tenen els voluntaris. 

Les activitats de voluntariat i els voluntaris seran considerats 
com una de les principals activitats desenvolupades pel sector 
no lucratiu per al propòsit d’aquest informe. S’entén que les 
activitats de voluntariat es desenvolupen en el marc d’una 
organització no lucrativa (veure l’article 1 i 2 de la Llei 
25/1991, del 13 de desembre, de la creació de l’Institut Català 
del Voluntariat) 

 

1.2. Formació Contínua Universitària (ULLL) a Espanya  

Com a diferents països d’Europa, a Espanya i a Catalunya, el 
terme “formació contínua” cobreix un ampli ventall d’activitats 
d’aprenentatge: formació vocacional i no vocacional i 
formació de formadors. Existeix un especial èmfasi en 
l’educació continuada amb propòsits professionals per adecuar 
la formació al treball i per promoure la inserció laboral a 
persones al mercat de treball.  

Alguns dels aspectes clau de la formació per als formadors de 
formació contínua serien tenir en compte les seves necessitats, 
habilitats i perfils professionals, així com el desenvolupament 
d’un model de formació innovador, recentment definits per un 
perfil professional, basat en formar al professional en una 
pràctica adequada segons els objectius proposats per les 
institucions de la UE.  

La UE proposa models originals en la intervenció formadora 
que tenen una orientació constructivista i enfocada al ciutadà-
usuari com a beneficiari i  actor de la formació, d’aquesta 
forma, s’espera aconseguir millorar la formació contínua i 
l’adquisició de coneixements.  

L’assoliment d’aquests objectius augmentarà l’efectivitat de la 
formació a llarg termini, proveint als beneficiaris de l’habilitat 
d’adquirir a la seva manera els seus propis coneixements, i la 
flexibilitat d’adaptar-los a una àmplia gama de mètodes d’ 
aprenentatge.  

 
1.3. El context polític i legislatiu a Espanya  
 

1.3.1. La política de voluntariat 
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A Espanya les principals polítiques sobre voluntariat es 
defineixen mitjançant dues eines diferents: d’una banda, el 
marc legislatiu i d’una altra, els plans d’acció del voluntariat. 

Es podran trobar referències addicionals a la bibliografia al final 
d’aquest informe.  

-Marc legislatiu:  

Existeix a Espanya una Llei Orgànica sobre voluntariat des de 
1996 que defineix el concepte i també els drets i deures dels 
voluntaris. La llei ha tingut un impacte significatiu en les 
organitzacions no lucratives.  

No obstant , existeixen variacions autonòmiques. A Catalunya, 
per exemple, no existeix una llei autonòmica específica sobre 
voluntariat encara que existeix consens sobre el concepte. A 
més, la primera regulació que es referia al concepte de 
voluntariat a Espanya es va generar el 1991 per la creació d’un 
organisme del govern autonòmic per a voluntaris a Catalunya.  

També existeix una Carta del Voluntariat de Catalunya (no es 
tracta d’un document legal sinó d’un document adoptat per 
unanimitat al Parlament català) que també defineix el concepte 
de voluntariat. A més, la Carta del Voluntariat de Catalunya 
estableix els drets i els deures dels voluntaris de forma similar 
a la Llei Orgànica.  

El voluntariat és entès per la Llei Orgànica Espanyola com a 
aquelles activitats altruistes que no només poden ser portades 
a terme en una organització no lucrativa sinó també en un 
organisme públic. No obstant això, en algunes comunitats 
autònomes com Catalunya, el concepte es refereix a les 
activitats que es desenvolupen en organitzacions de voluntaris 
entenent que són el canal natural per a la participació de la 
societat civil a través del voluntariat.   

-Plans d’acció del voluntariat:  

A començaments dels anys 90 els Plans d’Acció del Voluntariat 
van començar a aparèixer a Espanya i, des del 2000, les 
diferents comunitats autònomes han elaborat els seus propis 
plans per establir un ordre de prioritats en les principals 
accions que portarien a terme. Els plans d’acció del voluntariat 
especifiquen unes pautes per a les organitzacions amb 
voluntaris. Al mateix temps, contribueixen a una millora en 
com haurien de ser administrades i quines són les principals 
prioritats pel que fa al voluntariat. 

En general, les comunitats autònomes van crear un Consell 
Assessor del Voluntariat, format per persones representatives 
de l’administració pública, per organitzacions de voluntaris i de 
vegades, per persones de la universitat, de l’empresa, 
etcètera, que ajudaven a elaborar els plans. Per tant, la 
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participació de les organitzacions com a part del procés ha 
sigut comuna en la majoria de plans. 

Els plans han proporcionat pautes apropiades en un entorn 
canviant per al voluntariat. Es refereixen a noves formes de 
col·laboració (per exemple, voluntariat virtual i corporatiu) i 
també nous perfils emergents com persones grans, voluntariat 
qualificat, dones mestresses de casa de mitjana edat, etc.  

Entre d’altres qüestions, els plans regionals s’identifiquen amb 
la gestió del voluntariat i la necessitat de coordinació. Els plans 
també especifiquen la importància de les polítiques de formació 
de voluntaris. A més, molts plans estableixen que sensibilitzar 
a la societat civil és una de les més importants àrees de treball.   

1.3.2. Política de formació contínua a Espanya 

La formació i educació contínua a Espanya es desenvolupen 
segons aquestes línies:  

- Formació per a adults en el camp de l’Administració 
d’Educació; coberta per l’ article 3 de la Llei Orgànica 1/1990, 
del 3 d’Octubre, resolució general del sistema educatiu.  

- La formació ocupacional professional va dirigida a persones 
en situació d’atur en el camp de l’Administració del Treball; el 
Pla Nacional de Formació i Inserció Professional (FIP). Aquest 
programa està regulat pel Reial Decret 631/1993, del 3 de 
Maig, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 4 de Maig 
per l’Ordre Ministerial del 13 d’Abril de 1994, publicat al BOE 
del 28 d’Abril.  

-La formació continuada va dirigida a treballadors en actiu. 
Està basat en els III Acords Nacionals de Formació Contínua 
(III. ANFC) pel període 2000-2004. Més tard, el nom es va 
canviar pel de Fundació Tripartita per a la Formació en 
l’Ocupació.   

L’any 1992 s’havia de portar a terme la transfarència de la 
gestió de la formació vocacional a la Generalitat de Catalunya. 
Després, l’Acord del Tripartit entre l’Administració General de 
l’Estat i els sindicats i organitzacions empresarials més 
representatius a nivell estatal van significar que la formació no 
s’administrés a nivell regional, amb la qual cosa el govern 
català va apel·lar al Tribunal Constitucional per tal de reclamar 
jurisdicció sobre la formació dels treballadors a Catalunya.  

El Tribunal El Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 
95/2002, de 25 d'abril, reconeix la competència de la gestió i 
l'execució de la formació professional contínua a la Generalitat 
de Catalunya; per aquest motiu, i atès que la Llei 17/2002, de 
5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del 
Servei d'Ocupació de Catalunya preveia la creació de consorcis 
per millorar la gestió i l'execució dels serveis als ciutadans, es 
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crea el Consorci per a la Formació Contínua de Catal 
Constitucional, mitjançant la sentència 95/2002 del 25 d’Abril, 
va reconeixer la competència de la gestió i de la implementació 
de l’educació professional a la Generalitat de Catalunya. Per 
aquest motiu, i per la Llei 17/2002, del 5 de Juliol, que regula 
el sistema de creació d’ocupació i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, es va preveure la creació de consorcis per millorar 
la gestió i implementació de serveis al ciutadà, creant el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. La La 
Generalitat de Catalunya, a través del Consorci, participa l'any 
2004, per primera vegada, en la gestió i l'execució de les 
iniciatives de contractes programa i les accions 
complementàries i d'acompanyament a la formació, 
per programar aquestes actuacions en el seu territori. 
Generalitat de Catalunya, a través del Consorci, va començar 
participant al 2004 en la gestió i implementació d’iniciatives i 
accions complementàries als serveis de contracte i la formació 
corresponent per programar aquestes actuacions en el seu 
territori.   

Existeix, tant a nivell estatal com a nivell regional, tan sols un 
subsistema de formació professional per a l’ocupació. Aquest 
nou model va ser regulat per la publicació del 23 de Març de 
2007 del Reial Decret 395/2007 (Butlletí Oficial de l’Estat no. 
87 del Dimecres 11 d’Abril), que afirma que l’autonomia 
s’exerceix en el nivell de competència en la formació de la 
demanda a través del sistema de bonificacions. 

 
1.4. El voluntariat – interacció universitària a Espanya 

Existeix una manca d’investigació sobre la relació actual entre 
la Formació Contínua Universitària (ULLL) i el voluntariat a 
Espanya. No obstant, sembla que probablement la majoria de 
la interacció entre voluntariat i Formació Contínua Universitària 
no compta una tradició molt llarga. De totes maneres, avui en 
dia s’estan explorant diverses vies.  

La formació és cada vegada més important a mesura que els 
voluntaris incrementen la seva participació en una varietat més 
àmplia d’activitats i són capaços d’assumir més 
responsabilitats. Els voluntaris estan presents en comitès, 
activitats, temes de gestió i administració, etc. Les activitats de 
formació de voluntaris internes i externes són comunes en les 
organitzacions no lucratives. Mentre participin en àrees 
especialitzades, es requerirà major formació.  

Hi ha dues àrees en las que la Formació Contínua Universitària 
pot contribuir. Abans que res, les universitats disposen de 
nombroses iniciatives de formació especialitzada. En segon lloc, 
poden introduir nous temes relacionats amb les tecnologies de 
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la informació i la comunicació, la innovació, o els últims 
avenços en diferents àrees.  

Han sigut identificades vàries formes d’interacció entre 
ambdues parts: 

-En primer lloc, encara que normalment els voluntaris no són el 
principal grup objectiu de l’oferta de formació contínua 
universitària, poden trobar-hi fàcilment cursos del seu interés. 
Amb freqüència, els voluntaris poden beneficiar-se d’alguns 
dels seus programes ja que sovint cobreixen temes específics 
com salut, adiccions o noves formes d’intervenció social. 
Cursos dirigits a gent gran, a cuidadors, etc., també poden ser 
interessants per als voluntaris. La duració dels cursos podria 
ser un dels aspectes que pugui dissuadir-los.  

-En segon lloc, l’oferta sobre la gestió no lucrativa pot ser una 
altra àrea per la qual els voluntaris podrien sentir-se atrets. 
Existeixen diversos cursos llargs composats per diferents 
mòduls en els quals els voluntaris podrien participar. No 
obstant això, aquesta no és la forma més habitual d’interacció  
ja que pot ser difícil accedir a aquests cursos per raons 
econòmiques (per exemple, el curs d’ESADE Función Gerencial 
de ONG, el Grado en Dirección i Gestión de Organizaciones no 
lucrativas de la Fundació Pere Tarrés, etc).  

-Per últim, hi ha alguns cursos creats específicament per als 
voluntaris. Normalment es centren en la cooperació i 
l’associacionisme per al desenvolupament de voluntariat (per 
exemple, les universitats podrien ofertar la seva experiència en 
metodologies de disseny de cursos per a cursos organitzats per 
diferents organitzacions paraigües de voluntaris a tota 
Espanya).   

Hi podria haver una contribució clau de la Formació Contínua 
Universitària en el reconeixement de la formació del voluntariat 
de forma modular, oferint programes de formació i titulacions 
útils per al futur. Les universitats tenen una llarga experiència 
en processos d’homologació i també en crear programes. 
Aquest tipus d’iniciatives encara no han estat identificades. 
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2. Exemples de Bona Pràctica en interacció 

Els següents projectes han estat seleccionats com una mostra 
de les interaccions que es poden generar entre el voluntariat i 
la Formació Contínua Universitària. Ambdós casos es refereixen 
a experiències de l’IL3-Universitat de Barcelona. 

2.1. CARERS – Materials per augmentar l’empleabilitat i reforçar les 
habilitats de les persones cuidadores (http://www.carers-project.eu) 

Tot i que a vegades alguns programes de formació contínua 
universitària no han estat dissenyats exclusivament pels 
voluntaris, sembla que els voluntaris podrien ser també un 
públic destinatari per a ells. Aquesta experiència és un possible 
exemple. 

CARERS és un programa educatiu i cultural de formació 
contínua finançat per la Unió Europea i el Programa Leonardo 
da Vinci (Projectes Multilaterals de Transferència d’Innovació). 

Context del projecte 

A Europa existeix una demanda creixent de cuidadors, principal 
suport de les persones dependents. Segons el Llibre Verd de la 
CE, la taxa demogràfica de dependència creixerà del 49% el 
2005 al 66% el 2030. (COM 2005: 94). 

Malgrat aquest fet, els cuidadors manquen de certes coses, des 
d’educació i formació fins a reconeixement de les seves 
competències formals. El 75% de les persones dependents 
encara són cuidades pel seu entorn familiar, principalment de 
familiars (www.bmsk.gv.at 2007) i majoritàriament sense 
coneixements bàsics sobre atenció a persones dependents.  

En la majoria dels països europeus trobem vigent el debat 
sobre la qualitat i el finançament de les persones cuidadores. 
Els serveis professionals integrals excedeixen els recursos 
econòmics de les famílies i dels organismes públics. 
Immigrants parcialment legals (les persones cuidadores de 
països europeus de l’Est) desafien el sistema jurídic pel que fa 
referència a estàndards bàsics de legislació laboral i de 
Seguretat Social.  

Potenciar als cuidadors informals pel que fa a la qualitat i 
l’eficiència dels processos de les cures té un impacte, tant 
sobre l’assequibilitat dels mateixos i la seva salut mental (p.ex. 
en termes de prevenir que el cuidador “es cremi”). 

Objectius principals del programa  

L’objectiu del projecte és crear un sistema educatiu i de suport 
específicament dirigit a aquells que tenen cura de persones 
dependents, donant solució a les necessitats dels cuidadors 
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informals en la seva feina de recolzament així com en el seu 
benestar emocional.  

Els objectius específics del programa són:  

-Oferir un programa específic d’estudis i formació per a 
cuidadors no professionals. 

-Donar respostes a les necessitats reals de l’activitat d’aquests 
cuidadors, així com el seu benestar emocional. 

Principals línies d’activitat   

-Donar suport als participants en la seva formació i en les 
seves futures activitats de formació, en l’adquisició i l’ús dels 
coneixements, habilitats i capacitats per facilitar el 
desenvolupament personal, empleabilitat i participació en el 
Mercat de Treball Europeu. 

-Recolzar les millores en qualitat i innovació de la formació 
professional i sistemes de formació, institucions i pràctiques. 

-Millorar l’atractiu de la formació professional i de la formació i 
mobilitat per als empleadors i individus i facilitar la mobilitat 
dels formadors en actiu. 

El projecte és també una oportunitat de debatre els requisits i 
les modalitats per a la definició d’un “passaport europeu per a 
cuidadors”, en sincronia amb un altre projecte europeu. 

Disseny i producció de materials de continguts  

El projecte ha dissenyat els materials segons la definició de les 
competències bàsiques per cuidadors informals. Aquests 
requisits van ser elaborats juntament amb el coordinador del 
projecte Leonardo da Vinci “ECL-European Care Licence” 
(“LLEC-Llicència europea del Cuidador”) que està dissenyant un 
certificat bàsic d’entrada en el sector dels cuidadors i que 
podria ser reconegut i acceptat a tota Europa.   

El disseny i producció del material de formació i el debat sobre 
els requisits per una LLEC efectiva es van portar a terme per 
quatre universitats europees i per grups especialitzats formats 
per professionals del camp de la salut.  

Els resultats seran avaluats durant un congrés internacional del 
que participaran experts en el sector assistencial i amb 
experiència en el desenvolupament de passaports europeus de 
competènces. Els socis  del Consorci han estat sempre molt 
actius en la investigació dins del sector assistencial.  

Resultats del projecte 

Aquest projecte és de gran importància i fonamental 
rellevància pel seu impacte social en un grup que rarament rep 
formació i el nombre del qual augmenta cada any.   



 
 
 

9 
 

Els resultats del projecte inclouen una definició dels requisits a 
seguir per a que un programa de formació a cuidadors sigui 
candidat vàlid per a una Llicència Europea de Cuidador i una 
definició d’un programa de formació per cuidadors amb sis 
mòduls de deu hores cadascun.  Per tant, el programa podria 
repetir-se en el futur tenint aquesta primera experiència i 
aquests materials com a referència. Els voluntaris que actuen 
com a cuidadors poden ser un dels principals destinataris 
d’aquest tipus de programes.     

2.2. El Programa de Voluntariat Corporatiu (IL3- Creu Roja) 

El departament de Solucions Corporatives de l’IL3-Universitat 
de Barcelona i la Creu Roja Espanyola han desenvolupat 
conjuntament un programa de voluntariat corporatiu. 

El voluntariat corporatiu té per objectiu promoure una cultura 
de col·laboració i també fer que els treballadors d’una empresa 
siguin conscients de les necessitats socials d’altres grups 
socials, descobrint d’aquesta manera nous valors i posant en 
pràctica la solidaritat.   

Per portar a terme el projecte, una companyia concreta ha de 
deixar que un empleat faci voluntariat a una ONG o associació 
en les seves hores de feina. El treballador participarà en el 
projecte i contribuirà amb els seus coneixements i habilitats.   

La implicació del treballador en aquest tipus de projecte està 
relacionada amb l’aprenentatge i també amb la millora de 
capacitats i competències laborals tals com:  

-Competències Transversals: creativitat, iniciativa, 
flexibilitat, adaptació al canvi, sensibilitat interpersonal, 
sociabilitat, millora contínua, habilitats d’aprenentatge, 
habilitats d’anàlisi, etc.      

-Competències específiques: habilitats de síntesi, gestió de 
projectes, planificació estratègica, organització del temps, 
administració, recursos administratius i delegació de tasques, 
resolució de problemes i presa de decisions, lideratge i 
habilitats de coordinació, treball en equip, enfocament en els 
resultats, etc.  

La proposta de cooperació consta de dues fases:  

-Primera fase: creació de material en línia sobre el 
desenvolupament de projectes de voluntariat i producció d’una 
prova pilot amb voluntaris de la Creu Roja.    

-Segona fase: l’establiment d’acords per portar a terme 
projectes a mida del voluntariat corporatiu.  

Es va dissenyar un curs de 30 hores dividit en dos mòduls:  

-Mòdul 1: la participació ciutadana en el voluntariat corporatiu 
(6 hores). 
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-Mòdul 2: desenvolupament de projectes de voluntariat (24 
hores). 

L’objectiu del curs és proporcionar eines a aquells que desitgin  
comprometre's participant en un projecte de voluntariat.   

Els resultats d’aquesta iniciativa són més de 300 persones 
formades en voluntariat, cooperació i desenvolupament de 
projectes de voluntariat.  
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3. Els desafiaments per al desenvolupament en el futur 

La formació contínua universitària (ULLL) i el voluntariat 
incrementaran les seves interaccions si aconsegueixen superar 
els reptes actuals.   

-El desenvolupament d’una formació adequada per 
diferents perfils de voluntaris. 

Nous perfils de voluntaris han aparegut recentment (el 
voluntariat corporatiu i el qualificat, per exemple). La Formació 
Contínua Universitària hauria de ser conscient de l’existència 
d’aquests nous perfils per poder fer propostes i cursos alineats 
amb la realitat actual del voluntariat. Es milloraria el 
compliment de les expectatives.   

-La flexibilitat de la Formació Contínua Universitària en 
dissenyar i portar a terme una formació interessant per 
al voluntariat.  

Les organitzacions no lucratives acostumen a ser més flexibles 
que les estructures universitàries ja que aquestes últimes són a 
vegades rígides. Sistemes de formació àgils que cobreixin 
necessitats imprevistes serien valorats positivament per les 
organitzacions no lucratives i pels voluntaris.   

-Aconseguir finançament suficient per oferir una 
formació a la que voluntaris i organitzacions no 
lucratives puguin accedir.  

Una formació específica no tindrà èxit si el seu preu és massa 
car. La Formació Contínua Universitària hauria de buscar tants 
fons com li siguin necessaris. Els preus haurien de ser fixats 
tenint en compte la capacitat de les organitzacions no 
lucratives i dels voluntaris.   

-Disseminar i ser conscients de la importància de valorar 
la formació i l’experiència adquirida com a voluntari.  

La Formació Contínua Universitària pot contribuir amb 
titulacions i itineraris formatius per a voluntaris. Haurien de ser 
capaços de veure els avantatges i el valor d’aquesta 
possibilitat. Per tant haurien de disseminar bones pràctiques.  
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4. Recomanacions 

L’objectiu de les següents recomanacions és assenyalar alguns 
dels aspectes rellevants que s’haurien de prendre en 
consideració en la Formació Contínua Universitària i en les 
relacions amb el voluntariat.   

-Considerar els objectius del voluntariat i de la Formació 
Contínua Universitària com una eina per desenvolupar 
relacions sostenibles.  

S’hauria de fer un esforç per part del voluntariat i de la 
Formació Contínua Universitària per entendre els objectius i 
perspectives de l’altra part.   

La flexibilitat de les organitzacions de voluntaris, els seus 
coneixements sobre voluntariat i comprendre que el voluntariat 
és un valor essencial de les organitzacions no lucratives són 
alguns dels aspectes principals a tenir en compte per la 
Formació Contínua Universitària.    

Al mateix temps, les organitzacions de voluntaris haurien de  
ser conscients que la Formació Contínua Universitària té 
experiència i coneixements sobre les millors maneres i eines 
per la formació i que és capaç d’adaptar la formació de 
diferents disciplines als requisits específics dels voluntaris.   

-La importància de tenir en compte la formació ja 
existent.  

El govern en els seus diferents nivells ha desenvolupat a través 
d’agències o organismes específics programes de formació 
dirigits no només a organitzacions no lucratives sinó també a 
voluntaris. Avui dia s’ofereixen una àmplia gamma de 
seminaris, tallers i cursos sobre temes diversos i de diferents 
durades.  

Fins i tot les organitzacions paraigua han anat treballant sobre 
les necessitats expressades pels seus membres en termes de 
formació de voluntaris. Proporcionen una formació específica 
per a voluntaris i directors de voluntaris: en el 
desenvolupament d’habilitats, sobre temes coberts per les 
organitzacions, en temes administratius, etc.   

La Formació Contínua Universitària hauria de tenir en compte 
l’oferta actual abans de definir nous cursos i formacions, ja que 
la idea és avaluar les possibilitats d’un aprofundiment de la 
interacció entre la Formació Contínua Universitària i el 
voluntariat. D’una banda, la duplicació de la oferta existent 
podria causar una reacció negativa en els agents que han estat 
treballant en la formació de voluntaris. D’altra banda, una 
possible sensació d’esforç innecessari podria aparèixer també 
en la Formació Contínua Universitària.  
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-Garantir un enfocament comú per a noves formes 
d’interacció.  

El disseny i la planificació de noves formes d’interacció haurien 
de ser el producte de la col·laboració entre la Formació 
Contínua Universitària i les organitzacions de voluntaris. Alguns 
dels assumptes que requereixen solució podrien ser: el ritme i 
la freqüència de les accions, els actors involucrats per treure’ls 
el màxim partit a les accions desenvolupades, les prioritats, 
etc.  

-Treballar conjuntament amb les organitzacions no 
lucratives i les organitzacions paraigua com a experts en 
voluntariat.   

Segons el concepte de voluntariat expressat a l’inici d’aquest 
informe, el voluntariat es desenvolupa en les organitzacions no 
lucratives. Aquesta és la raó per la qual les organitzacions no 
lucratives tenen coneixement sobre la formació necessària per 
als voluntaris en cada situació i en cada organització. S’haurien 
de considerar com els principals agents amb els quals 
compartir plans i decisions.  

Les organitzacions paraigua i les organitzacions no lucratives 
podrien definir itineraris formatius conjuntament amb la 
Formació Contínua Universitària segons les especificacions 
d’aquesta última.  

-Valorar la formació i l’experiència del voluntari no 
hauria de ser obligatori.   

El voluntariat en sí no s’ha vist tradicionalment com una 
experiència a valorar a nivell d’aprenentatge. Aquestes 
experiències d’aprenentatge han estat considerades com a part 
d’una educació informal i no-formal.   

Probablement, ha influït el fet que els voluntaris no eren 
conscients de tot l’aprenentatge (actituds, coneixements, 
valors i habilitats) proporcionat per la seva experiència com a 
voluntaris.  

Recentment hi ha hagut un increment en la importància que se 
li dóna al valor del voluntariat. És important per a alguns 
voluntaris aconseguir una acreditació que pugui ser valorada 
d’una forma curricular i en els processos de contractació.  

No obstant això, d’una banda hauria de ser obligatori que tots 
els voluntaris tinguessin una acreditació de la seva formació. 
D’una altra banda, cal assegurar-se que l’acreditació no 
distorsioni el concepte i valors del voluntariat. L’acreditació és 
un mitjà per valorar el voluntariat però si només és vist com 
una manera d’aconseguir acreditacions per propòsits 
curriculars podria perdre la seva essència.   
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-Aprendre dels èxits i dificultats de les experiències 
estrangeres i adaptació d’altres models.  

Com ja hem mencionat anteriorment, freqüentment es 
produeixen casos d’interacció entre la Formació Contínua 
Universitària i el voluntariat. Per aquesta raó l’intercanvi 
d’experiències amb altres països és molt recomanable per a 
futurs avenços.  

Les experiències d’altres països són una referència per al 
desenvolupament de models d’interacció evitant les dificultats 
experimentades anteriorment. No obstant això, la situació del 
voluntariat i de la Formació Contínua Universitària varia d’un 
país a un altre i fins i tot dins d’un mateix país. 
Conseqüentment, les bones pràctiques s’haurien d’adaptar de 
manera que siguin útils i valuoses.   



 
 
 

15 
 

5. Recomanacions 

La reflexió sobre la realitat actual i la relació entre Formació 
Contínua Universitària i voluntariat pot proporcionar futures 
pautes per desenvolupar maneres més estratègiques de 
col·laboració, basades en un enfocament compartit per 
ambdues parts.      

Encara que existeixen experiències d’interacció entre Formació 
Contínua Universitària i voluntariat, es podria fer molt més 
treball proactiu per aconseguir millors resultats i altres 
experiències interessants.  

Els diferents agents amb coneixements sobre voluntariat 
haurien de col·laborar en aquest procés i la formació actual no 
s’hauria d’oblidar encara que les noves iniciatives comunes 
comencin de tal manera que tothom senti que ha participat. Els 
aprenentatges de les experiències foranes també poden ser 
molt útils per aconseguir projectes exitosos.   
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