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ACCIÓN FORMATIVA: “Voluntariado Xuvenil”  

 

Descrición: 

Formación básica en voluntariado e coñecemento dos principais programas de participación 

xuvenil.  

 

Contidos: 

1. ¿Qué é o voluntariado? Concepto e características da acción voluntaria. 

2. Marco legal: Dereitos, deberes e obrigas. 

3. A persoa voluntaria. Motivación, aptitudes e actitudes. 

4. Tipoloxía e áreas de actuación do voluntariado. 

5. Voluntariado Xuvenil. 

 

Modalidade e duración do curso: 

O curso impartirase na modalidade de formación en liña. A duración será de 1155  hhoorraass  lleeccttiivvaass, 

a realizar do 17 ao 30 de xuño de 2020. 

 

Destinatarios/as: 

Mocidade e persoas voluntarias principalmente, educadores e profesionais que traballen co 

colectivo xuvenil, persoas interesadas en xeral.  

TTeerráánn  pprriioorriiddaaddee  aass  ppeerrssooaass  iinnssccrrii ttaass  nnoo  pprrooggrraammaa  ddee  vvoolluunnttaarriiaaddoo  mmuunniicciippaall   ee  ppeerrssooaass  

eemmppaaddrrooaaddaass**   nnoo  CCoonncceell lloo  ddee  PPoorrttoo  ddoo  SSoonn. 
 

*Para comprobar este requisito, o solicitante autoriza a consulta dos seus datos no padrón 

municipal coa entrega da súa solicitude. 

 

Requisitos do curso: 

- O curso é gratuíto. 

- A súa realización ven condicionada á inscrición dun grupo mínimo de 12 participantes. 

- Para acceder ao curso é necesario presentar a solicitude de inscrición no prazo establecido. 

- As prazas serán outorgadas por oorrddee  ddee  iinnssccrriicciióónn, respetando a prioridade de acceso. 
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Inscrición:  
  

OO  pprraazzoo  ddee  iinnssccrriicciióónn  aabbrree  oo  lluunnss  88  ddee  xxuuññoo  ááss  99..0000  hhss..  ee  rreemmaattaa  nneessaa  sseemmaannaa,,  oo  vveennrreess  1122  ááss  

1144..0000  hhss. (só se admitirán inscricións fóra de prazo, no caso de quedar prazas vacantes). 
 

A solicitude de inscrición nesta acción formativa presentarase a través da Sede Electrónica do 

Concello de Porto do Son ou a través do enderezo electrónico: omix@portodoson.gal  
 

 

 

Porto do Son, 5 de xuño de 2020 


