
Curs Voluntariat Cultural i Lingüístic UA 

Programa 2017-2018 
 
Estructura del curs 
 
2 ECTS (20 h) 
5 sessions x 3 h = 15 hores presencials 
 
Sessió 1 - dijous 02/11 - 12:00 - 15:00 Saló d'Actes - E. Germà Bernàcer 
formació bàsica del voluntariat cultural i lingüístic 

● Presentació 
● la formació del voluntariat: motivació, drets i deures 
● voluntariat cultural i Lingüístic de la UA 
● Oferta cultural de la UA: agenda cultural, aules i agrupacions culturals, tallers ... 
● Altres voluntariats en la UA 

 
Sessió 2 - dilluns 06/11 - 16:00 - 19:00 Biblioteca del MUA 
Com s'organitza una activitat cultural? 
Planificació, calendarització, distribució de tasques, finançament, recursos humans i tècnics ... 
 
Sessió 3 - dijous 09/11 - 16:00 19:00 Biblioteca del MUA 
Promoció d'activitats culturals (UA) 
Com es planifica una campanya de comunicació d'una activitat cultural.  
Com aconseguir arribar al major públic potencial possible. 
 
Sessió 4 - dimarts 14/11 - 11:00 - 14:00 Aula Facultat de Ciències de la Salut 
Formació en primers auxilis (dues sessions teoricopràctiques simultànies en grups reduïts 
10-15 persones A + B, B + A):  
Principis bàsics de reacció davant d'una emergència sanitària. 

A. (Ángela Sanjuán) 
Principis generals dels primers auxilis. 
Primers auxilis davant hemorràgies, pèrdues de consciència (síncope), intoxicacions i 
immobilitzacions  

B. (Joana Perpinyà) 
Maniobres Heimlich 
Aturada cardiorespiratòria, algoritme d'actuació 
RCP bàsica i informació sobre el DESA  

 
Sessió 5 - dijous 16/11 - 16:00 - 19:00 Biblioteca del MUA 
Llengües i dinamització de grups 

● Formació sobre la diversitat lingüística a la UA i els recursos existents per aplicar-los a 
l'activitat cultural.  

● Dinamització de grups  
● Treball final 

 
Formació on line (fins al 30/11) 

● http://moodle.veu.ua.es 
● Materials relacionats amb el voluntariat i la gestió cultural (escrits i audiovisuals) 
● Elaboració d'una proposta de difusió cultural d'alguna activitat de l'Agenda cultural de la 

Universitat d'Alacant 
● Elaboració d'una proposta completa d'activitat per a promoció cultural o lingüística: 

disseny de l'activitat, calendari, finançament possible, avaluació ... 

http://moodle.veu.ua.es/


 
Formació específica o microsessions incorporables al programa 

● MUA - Visites guiades 
● Igualtat 
● Visita al CAU 
● Altres que s'incorporin, seguint la programació cultural prevista o l'aparició de recursos 

o cursos de caràcter lingüístic. 
 

Criteris d'avaluació 
 

1. Assistència (80%) 
2. Seguiment d'activitats  
3. Elaboració de proposta d'activitat de promoció en la UA 

 

Objectius  
 
Conèixer l'activitat cultural UA. 
Conèixer el Voluntariat Cultural i Lingüístic (VLC) UA. 
Conèixer el marc legal de les llengües i els recursos de formació lingüística de la UA. 
Tenir la formació bàsica per al voluntariat (primers auxilis, estructura cultural UA, etc.) 
Aprendre rudiments de gestió i animació cultural. 
Aprendre a fer propostes culturals (creació de projectes, petició d'ajudes, finançament,           
execució, avaluació i impacte en la comunitat universitària). 
Desenvolupar habilitats socials i lingüístiques en un context cooperatiu de voluntariat. 
Contribuir a la difusió i dinamització cultural UA 
Treballar específicament a la promoció de la igualtat lingüística a la UA, la potenciació              
d'activitats en valencià, anglès i altres llengües. 
 

Modalitat 
 
Presencial (15 h) i on line (5h) 
 
Dirigit a  
Estudiants de qualsevol estudi de la UA 

 

Més informació: https://veu.ua.es/voluntariat 
Correu de contacte: voluntariat@ua.es 
 
  

https://veu.ua.es/voluntariat
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