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Atelier SOCIAL
Formación Básica
•
•

Contidos

Curso de iniciación ao voluntariado
Obradoiro de habilidades básicas da persoa voluntaria

Formación específica
1.
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4.
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7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.
19.
20.

Intelixencia emocional
Introdución ao coaching
Pautas de actuación con persoas con diversidade funcional
Ocio e Discapacidade
Igualdade de oportunidades
Apoio na organización de eventos culturais e deportivos
Iniciación a cooperación internacional
Formación en Inmigración
Voluntariado ambiental
Prevención de riscos
Primeiros Auxilios
Manipulación de alimentos
Lingua de Signos Española
Apoio escolar e tempo de ocio na infancia
Acompañamento a persoas Maiores
Voluntariado cultural
Voluntariado virtual & voluntariado 2.0
Xestión das emocións en voluntariado
Promoción turística
Risoterapia

Formatos
Formación a carta
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Atelier SOCIAL:
É unha empresa especializada na consultoría, formación e
proxectos socias, que conta cun equipo de docentes con gran
experiencia no ámbito do voluntariado, conta tamén cun centro
virtual de aprendizaxe na internet: www.aulaonline.net que se
emprega como elemento de apoio as actividades presenciais.
Ademais Atelier SOCIAL, conta con ampla experiencia organizando
actividades formativas para concellos e outro tipo de entidades,
asociacións e fundacións, colaborando con centros homologados
pola Consellería de Traballo e Benestar para a impartición de
distintas especialidades formativas, e impartindo obradoiros para a
Universidade de Vigo.
Entre os seus clientes están:
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Formación básica
OBXECTIVO
• Dar a coñecer a realidade e o sentido do voluntariado a
tódalas persoas interesadas en incorporarse a algunha
entidade de voluntariado ou en iniciar o seu proceso de
formación en voluntariado.

DESTINATARIOS/AS
• Persoas voluntarias que se vaian a incorporar nos
programas municipais de voluntariado ou nas entidades de
acción voluntaria
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Curso de iniciación ao voluntariado
Resume de CONTIDOS:
• Definición e diversidade do voluntario.
• Orixe e evolución
• Sentido e valores da acción voluntaria
• As entidades de acción voluntaria
• Motivacións e perfís da persoa voluntaria
• Dereitos e deberes do voluntariado
• O Compromiso de voluntariado,

Curso de habilidades básicas
Resume de CONTIDOS:
• Habilidades sociais básicas para o traballo voluntario
• Técnicas de comunicación
• Traballo en equipo
• Resolución de conflitos
• Intelixencia emocional
8
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Formación específica
OBXECTIVO:
• Dar a coñecer ferramentas de traballo concretas inda que a
vez comúns para o seu traballo en cada unha das áreas nas
que as persoas interesadas poden desenvolver a súa función.

DESTINATARIOS/AS
• Persoas voluntarias que xa están realizando servizos nos
distintos programas da oficina municipal de voluntariado ou nas
entidades de acción voluntaria.
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1_ Intelixencia emocional e voluntariado
Resume de CONTIDOS:
• Que é a intelixencia emocional?
• Aplicacións ten na acción voluntaria
• Autocoñecemento,
• Autocontrol e motivación
• ...

2_ Introdución ao coaching
Resumo de CONTIDOS:
_ Introdución ó Coaching
· Dinámicas de Presentación
· Librándonos do Pensamento Negativo
· As túas limitacións persoais
_ Pódense cambiar as cousas?
_ O camiño cara o éxito
· A importancia do camiño
· Aprende a valorar o que tés
· Coeficiente de Optimismo
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3_ Pautas de actuación con persoas
con diversidade funcional
Resumo de CONTIDOS:
•
•
•
•

Características xerais do traballo con persoas con discapacidade visual
Características xerais do traballo con persoas con discapacidade auditiva
Características xerais do traballo con persoas con discapacidade física
Características xerais do traballo con persoas con enfermidade mental

4_ Ocio e discapacidade
Resumo de CONTIDOS:
• Características físicas, intelectuais, emocionais e sociais de cada persoa.
• Consideracións básicas no tratamento da discapacidade nas actividades físico-deportivas e de lecer.
• Estratexias de intervención, deseño, aplicación e avaliación de actividades de lecer activo para persoas
con discapacidade.
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5_ Formación en igualdade de
oportunidades
Resumo de CONTIDOS:
• Sensibilización en Igualdade de Oportunidades.
• Introdución aos conceptos en torno a igualdade.
• Diagnóstico das desigualdades das mulleres en diferentes ámbitos.
• Políticas públicas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
• Prevención da violencia de xénero

6_ Apoio na ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
culturais ou deportivos
Resumo de CONTIDOS:
• Normativa de tráfico
• Traballo en equipo
• Comunicación e Resolución de conflitos
• Simulacións e prácticas.
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7_ Iniciación a cooperación internacional
Resumo de CONTIDOS:
• Características da cooperación internacional
• Lexislación e Dereitos humanos
• Axuda humanitaria e emerxencias
• Experiencias e boas prácticas

8_ Formación en INMIGRACIÓN
Resumo de CONTIDOS:
• Aproximación ao fenómeno das migracións
• Lexislación básica en materia de estranxeiría e asilo.
• Estereotipos e prexuízos.
• Recursos sociais para o colectivo inmigrante.
• Características e habilidades do voluntariado.
• Comunicación intercultural
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9_ Iniciación ao voluntariado ambiental
Resumo de CONTIDOS:
• Caracterización e estudio do medio ambiente.
• Lexislación medioambiental
• Problemática medioambiental e desenvolvemento de solucións
• A sensibilización ambiental.
• Experiencias e recursos de voluntariado ambiental
• Traballo práctico medioambiental

10_ PREVENCIÓN DE RISCOS na acción
voluntaria
Resumo de CONTIDOS:
• Definición de prevención de risco / Conceptos fundamentais.
• Ámbitos e riscos das actuacións do voluntariado
• Ámbitos de actuación do voluntariado.
• Condicións de seguridade e aplicación na acción voluntaria.
• Prevención no voluntariado
• Incidencia dos riscos e medidas preventivas.
• Carga física e carga mental.
• A insatisfacción na actividade de voluntariado.
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11_ Iniciación aos primeiros auxilios
Resumo de CONTIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Hemorraxias: Clasificación e actitude ante elas.
Feridas e queimaduras: clasificación e actitudes ante as mesmas.
Trastornos producidos por frío e calor e Afogamento.
Traumatismos: tipos e transporte.
Corpos estraños: en ollos, vías respiratorias e feridas.
Parada cardiorrespiratoria.
Teléfonos más usuais dependendo da emerxencia.

12_ Manipulación de alimentos
Resumo de CONTIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

A persoa que manipula de alimentos na cadea alimentaria
Os alimentos como causa de enfermidades
Toxi-infeccións alimentarias
Manipulación correcta dos alimentos
Hixiene da persoa
Hixiene dos locais e útiles de traballo
Sistemas de autocontrol
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13_ LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA para
persoas voluntarias
Resumo de CONTIDOS:
• Desenvolverse sen dificultade en intercambios sociais:
• Manter unha conversa sinxela sobre temas de actualidade.
• Comezar unha conversa e reaccionar ante diferentes noticias.
• Plantexar e contestar preguntas sobre calquera tema de actualidade.
• Expoñer, argumentar, facer suxerencias e peticións,
• Expresar desexos, dúbidas...

14_APOIO ESCOLAR E TEMPO DE OCIO na infancia
Resumo de CONTIDOS:
• Habilidades sociais para o traballo con nenos e nenas
• Dinámicas de traballo e xogo
• Técnicas de comunicación e resolución de conflitos
• Prácticas e simulacións
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15_ACOMPAÑAMENTO a persoas maiores
Resumo de CONTIDOS:
• Características e necesidades das persoas maiores
• Habilidades sociais para o traballo con maiores
• Dinámicas de traballo
• Técnicas de comunicación e resolución de conflitos
• Prácticas e simulacións

16_ VOLUNTARIADO CULTURAL
Resumo de CONTIDOS:
• Características do voluntariado cultural
• Tipos e ámbitos de intervención
Bibliotecas, Museos, Animación a lectura,...
• Coñecementos e habilidades da persoa voluntaria neste
ámbito
• Dinámicas de traballo
• Prácticas e simulacións
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17_ VOLUNTARIADO VIRTUAL & VOLUNTARIADO 2.0
Resumo de CONTIDOS:
• En que consiste o voluntariado virtual?
• Posibilidades e limitacións
• Funcións dos voluntarios/as virtuais
• Redes sociais
• Webs de referencia e oportunidades de colaboración

18_ XESTIÓN DAS EMOCIÓNS no voluntariado
Resumo de CONTIDOS:
• Psicoloxía positiva: fortalezas humanas e personalidade.
• Aumentar o benestar: centro de control e modulación da personalidade.
• Efectos das emocións positivas: autoestima e relacións positivas.
• Uso adecuado das emocións na práctica voluntaria: autorregulación emocional.
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19_ Voluntariado de promoción turística
Resumo de CONTIDOS:
•
•
•
•
•

Normativa
Recursos turísticos e produto turístico
Coñecemento da cidade
O papel do voluntario na promoción turística
Habilidades e ferramentas de traballo

20_ RISOTERAPIA
Resumo de CONTIDOS:
• Risa e sentido do humor: auto avaliación.
• Barreiras e obstáculos para a risa franca. Afrontar contratempos
con bo humor.
• Risa liberadora: aliviando a tensión psicofisiológica. Respiración abdominal.
• Actitudes e bo humor: empatía, aceptación incondicional, autenticidade,
agradecemento.
• Uso adecuado do humor: recomendacións para a práctica.
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Formación a carta
Adaptámonos ás súas necesidades.
Para elaborar a súa propia acción formativa dun xeito sinxelo, poñemos á
súa disposición os contidos dos módulos de todos os nosos cursos, que os
pode elixir e combinar, axustando a duración en función das súas
necesidades.

Programas de formación personalizados:
Se prefire que desenvolvamos algún outro curso non ofertado neste
catálogo, poñeremos á súa disposición un técnico/a, co que determinará os
contidos, duración, metodoloxía e os medios necesarios mais axustados as
características da súa entidade
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Formatos
Formación Presencial:
Ofertamos cursos con distinta duración axustándonos en
todo momento as necesidades e dispoñibilidade das
persoas voluntarias.
Formación On-Line:
Incorporamos o uso das novas tecnoloxías, para facilitar a
formación das persoas voluntarias, evitando desprazamentos
e dispoñendo en calquera momento dos materiais necesarios.

+

Formación Blended ou mixta,
Consiste nun proceso docente semipresencial; e dicir,
que un curso ditado neste formato incluirá tanto clases
presenciais como actividades de e-learning.
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