
 
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIAT PARC TAULÍ  
FORMACIÓ BÀSICA INICIAL: ABC DEL VOLUNTARIAT  
 
La formació al voluntariat és un dels aspectes fonamentals del Programa de Voluntariat del 
Parc Taulí. Avui dia, tothom reconeix la formació al voluntariat com un DRET i un element 
essencial per al correcte desenvolupament de la tasca voluntària.  Ésser voluntari en l’àmbit 
de la salut no demana només bona predisposició i ganes de fer-ho, sinó que requereix 
d’unes eines per perseguir l’excel·lència de la seva acció. 
 
Per això, és obligació del Parc Taulí i deure de la persona voluntària, acceptar les propostes 
formatives del Programa, i que aquestes siguin adequades a les tasques i actuacions que 
s’han de dur a terme.  Aquesta formació bàsica obligatòria emmarca la funció del 
voluntariat dins l’àmbit hospitalari i sociosanitari, i ofereix eines al voluntariat perquè pugui 
fer una intervenció adequada en cada moment.  
 
Durada: 6 hores dividides en 2 sessions de 3 h cadascuna. 
 
OBJECTIUS  

• Prendre consciència de l’acció voluntària: concepte, evolució, motivacions, límits i 
valors. 

• Conèixer el funcionament del programa de voluntariat Parc Taulí. 
 
CONTINGUTS 

• Concepte de voluntariat: diferència entre solidaritat i voluntariat. 
• Programes de voluntariat al Parc Taulí. 
• Funció del voluntariat dins un centre hospitalari i sociosanitari. 
• Drets i deures del voluntariat sanitari. 
• Decàleg de bones pràctiques en el voluntariat sanitari: actituds i riscos. 
• Habilitats socials: comunicació i treball en equip. 

 
Convocatòries presencials previstes 2021 

Horari:  16.30 a 19.30 h  
Lloc:  Centre Albada- Parc Taulí 
Confirmar l’assistència a Coordinació de Voluntariat. Places limitades (aforament reduït) 

Tel. 93 723 10 10 ( Ext. 29057) o a través de taulivoluntariat@tauli.cat 

La represa de la formació amb caràcter presencial grupal estarà subjecta, en tot cas, a les 
condicions previstes a cada territori. 

• ABC del Voluntariat  Dll 5 i Dx 7 de juliol de 2021 
• ABC del Voluntariat: Dll 4 i Dx 6 d’octubre de 2021  
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