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Memòria del projecte de col·laboració a realitzar pel becari/ària 

(màxim 1.500 paraules)
*
 

 

Promoció del voluntariat i de la participació social entre la comunitat 

universitària de la UIB 

 

Introducció 

La Universitat representa un espai privilegiat de contacte amb la població jove que es 

forma per al futur, així com un espai per a la participació de l’alumnat on els 

aprenentatges no formals i l’educació en valors adquireixen cada vegada més 

importància. En aquest sentit la UIB impulsa el programa de voluntariat, entre altres 

iniciatives, per tal de fomentar la consolidació dels valors i actituds de participació, 

respecte, tolerància, justícia, responsabilitat i solidaritat, que es fa extensiva també a la 

resta de membres de la comunitat universitària, com el personal d’administració i 

serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI).  

 

El programa de voluntariat dut a terme per l’Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), es fonamenta principalment en accions 

formatives, de difusió, promoció i dinamització del voluntariat universitari 

conjuntament amb les entitats del teixit associatiu de les Illes Balears. De manera que 

d’aquest programa no sols se’n beneficiarà directament l’alumnat i la resta de la 

comunitat universitària, sinó el conjunt de la societat en general, perquè hi haurà una 

ciutadania més implicada i sensible amb les injustícies del seu voltant.  

 

L’oferta formativa que organitza l’OCDS és àmplia i variada, s’imparteix al llarg de 

tot l’any acadèmic i es distribueix al llarg del primer i segon semestre, amb la voluntat 

d’impulsar cada vegada més les accions semipresencials i en línia per donar-hi més 

flexibilitat i facilitar la participació dels membres de les seus universitàries interessats. 

D’altra banda, i amb la finalitat de dinamitzar i promoure la participació dels membres 

de la comunitat universitària com a voluntaris i voluntàries, s’impulsa el Portal de 

voluntariat UIB, a més de dur a terme accions específiques de difusió i comunicació 

dels valors del voluntariat i l’actualització d’informació a la web, les xarxes socials i 

altres canals de difusió.  

 

Objectius 

 

- Donar suport en la gestió integral del programa de formació de voluntariat (proposta 

de noves accions formatives, suport a l’organització, valoració i propostes de 

millora). 

- Donar a conèixer al conjunt la comunitat universitària el Portal de voluntariat UIB i 

promoure la participació de tota la comunitat universitària.  

- Acompanyar les entitats del teixit associatiu de les Illes Balears ja registrades al 

portal, per tal de fomentar una major participació i aconseguir la incorporació de 

noves entitats. 
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- Dinamitzar el programa de voluntariat universitari i el Portal mitjançant 

l’organització d’esdeveniments, jornades, celebració d’efemèrides, entre d’altres, 

per al foment de la participació, conjuntament amb les entitats del teixit associatiu 

de les Illes Balears. 

- Recollir suggeriments i estudiar les necessitats expressades en l’àmbit universitari 

que puguin donar lloc a un programa propi de voluntariat UIB, així com el suport a 

la seva posada en funcionament, si escau.    

- Innovar amb el disseny de noves línies d’actuació i fer propostes de millora amb la 

finalitat de promoure el voluntariat entre el conjunt de la comunitat universitària.  

 

Pla de treball  

 

Els tres primers mesos (ja que és una beca amb possibilitats de renovació per tres-sis 

mesos més) es prioritzarien:  

1. Familiaritzar-se amb el món del voluntariat universitari, la participació social i 

l’educació per al desenvolupament (EpD). 

2. Suport a les accions formatives en l’àmbit del voluntariat del segon semestre del 

curs acadèmic 2017-18, la seva valoració i la proposta de noves accions per al curs 

vinent.  

3. Dinamització i gestió de continguts vinculats amb l’àmbit del voluntariat a la web, 

el Portal de voluntariat UIB i les xarxes socials de l’OCDS  

4. Recerca de bones pràctiques de promoció del voluntariat en l’àmbit universitari, 

sobre la base de les que es dissenyen i organitzen a la UIB.  

5. Participació activa en activitats de difusió del Portal de voluntariat UIB entre la 

comunitat universitària (Fòrum de l’Ocupació, Jornades de Portes Obertes...).  

6. Proposta d’instruments de seguiment, avaluació i impacte de la participació de les 

persones voluntàries en entitats del teixit associatiu de les Illes Balears a través del 

Portal de voluntariat UIB.  

 

Breu descripció de la formació que s’espera que assolirà el becari o la becària 

 

- Coneixement del funcionament de la UIB i de la seva estructura; concretament de 

l’OCDS i del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i amb 

major profunditat dels programes de l’OCDS i de tot allò vinculat a l’àmbit del 

voluntariat. 

- Coneixement de la gestió integral d’accions formatives en general i específicament 

en l’àmbit del voluntariat. 

- Coneixement del voluntariat universitari dut a terme a la UIB, així com 

d’experiències de bones pràctiques en l’àmbit universitari a escala estatal o 

internacional. 

- Disseny i gestió de diferents instruments de dinamització i participació, i de 

seguiment i avaluació d’impactes. 

- Experiència en treball en equip, en la gestió del temps i en comunicació. 

 

Palma, 8 de febrer de 2018 

 

Firma de la responsable, 

 

 

 

Ruth Escribano 

Coordinadora de l’Oficina de Cooperació al  
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Desenvolupament i Solidaritat 


