CATÀLEG DE RECURSOS FORMATIUS DE
LES ENTITATS JUVENILS

Has fet Match!
La necessitat formativa ha trobat una entitat formadora!

Recurs generat per:

Amb el suport de:

El Catàleg
El “CATÀLEG DE RECURSOS FORMATIUS DE LES ENTITATS
JUVENILS” ha estat creat a partir de la jornada (Re)coneixem-nos, que es
va dur a terme el passat 22 de gener de 2020 al Pati Manning, a Barcelona.
Aquest espai de trobada tenia dos objectius principals:
- Debatre sobre la importància de la formació en les polítiques, els plans
locals i el treball amb joves.
- Conèixer diferents recursos útils existents que es posen a disposició dels i
les professionals per a millorar la seva tasca.
La jornada va ser promoguda per l’Associació de Casals i Grups de
Joves de Catalunya i l’Associació Catalana de Professionals de
Joventut i hi van participar una desena d’entitats més. Era oberta a tothom

que treballés o estigués interessat en la joventut i la formació i va reunir un
grup de professionals interessats en l’àmbit de la joventut.

Aquest recurs que ara us oferim és fruit d’aquest treball col·laboratiu i té
l’objectiu d’apropar-vos les entitats que van participar al (Re)coneixem-nos,
per tal que tingueu més opcions quan vulgueu formar-vos a vosaltres o a
joves amb els que treballeu.

Qui som?
Associació Catalana de
Professionals de Joventut
Som l’organització que agrupa als i les
professionals que es dediquen a l’àmbit
de la joventut. Tenim la voluntat de recollir,
defensar i promoure les reivindicacions i
drets de les i els treballadors de les polítiques
de joventut del nostre país.

http://www.joventut.info
info@joventut.info
93 424 08 81 - 622 892 905

Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
La Federació de Casals de Joves de Catalunya
agrupem associacions juvenils que fomenten
la participació dels i les joves, des de la pròpia
organització i sota els principis d’autogestió,
democràcia i transformació social.
Des de l’Associació de Casals de Joves de
Catalunya donem suport a grups o entitats
juvenils autogestionades d’arreu del territori.
També acompanyem el procés de creació de
noves entitats i oferim recursos (materials,
formatius, econòmics...) a diversos casals o
grups de joves.

#ParticipacióJuvenil

#Autogestió

Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
http://casalsdejoves.org
formacio@casalsdejoves.org
93 169 00 86

Qui som?
La Federació de Casals de Joves de Catalunya agrupem associacions juvenils
que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i
sota els principis d’autogestió, democràcia i transformació social.
Des de l’Associació de Casals de Joves de Catalunya donem suport a grups
o entitats juvenils autogestionades d’arreu del territori. També acompanyem
el procés de creació de noves entitats i oferim recursos (materials, formatius,
econòmics...) a diversos casals o grups de joves.

La nostra oferta formativa
Des de Casals de Joves, fa més de tres anys vam començar a desenvolupar
una oferta formativa pròpia per tal de donar resposta a una necessitat, fins
aleshores no coberta: formació per a associacions juvenils autogestionades.
Així doncs, l’oferta formativa, construïda des de les pròpies voluntàries dels
casals de joves se centra en varis eixos o temàtiques:

•
•
•
•
•
•
•
•

Participació, gestió de reunions i assemblees, lideratges, relleu
Comunicació
Gestió econòmica i finançament
Adolescència i secundària
Cooperativisme i consum conscient
Gènere
Interculturalitat
Salut (salut emocional, sexualitat, salut i sobirania alimentària,
drogues...)

#LGTBI

Casal Lambda
http://www.lambda.cat
president@lambda.cat
93 319 55 50

Qui som?
Som una entitat LGTBI en la que l’objectiu fonamental és la normalització
social del fet Lgtbi. Per tal d’aconseguir-ho, oferim els següents serveis:

•
•
•
•
•
•
•
•

L’atenció i acolliment
Grups i creixement personal
Assessories psicològica i jurídica
Educació i formacio
Documentació
Activitats culturals i de lleure
Comunicació i divulgació (revista Lambda), i xarxes
Projectes solidaris i participació

La nostra oferta formativa
Sempre ajustem les formacions segons la demanda i les necessitats de
l’entitat. Entre d’altres temàtiques, però, podem tractar:

•
•
•
•
•
•

Diversitat sexual
Orientació i identitat
Recursos, institucions i documentació
Història del moviment lgtbi
Simbologia
Prevenció de l’homofòbia i la lgtbifòbia.

#InterculturalitatCrítica

#JovesReferents

Centre d’Estudis Africans i
Interculturals
http://ceai.cat
coordinacio.ceai@gmail.com
93 412 39 37

Qui som?
El Centre d’Estudis Africans i Interculturals és una associació dedicada a la
recerca, formació, divulgació i sensibilització sobre les societats africanes, la
interculturalitat crítica i la convivència en la diversitat. Volem visibilitzar les
narratives minoritzades tant al llarg de la història com en el moment actual,
per a transformar la nostra realitat i apreciar la seva diversitat. Les següents
formacions són aplicables en format presencial i online.
Som un equip multidisciplinar perquè creiem en el potencial de treballar des
d’una mirada plural i transversal sobre les múltiples realitats que ens envolten.
Així, l’equip formador del CEAi està format i especialitzat en:

•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva intercultural crítica
Perspectiva interseccional
Diversitat cultural
Diversitat religiosa
Diversitat sexual, afectiva, corporal i de gènere
Perspectiva feminista
Interculturalitat i salut

La nostra oferta formativa
•
•
•
•
•

Introducció a la interculturalitat.
Desmuntant estereotips, rumors i prejudicis.
Diversitat religiosa.
Gènere i LGBTI+ des d’una perspectiva intercultural i feminista.
Disseny i metodologies per a la creació de polítiques interculturals.

#Joventut

Consell Nacional de
Joventut de Catalunya

la

https://www.cnjc.cat/ca/formacio
consell@cnjc.cat
93 368 30 80

Qui som?
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma
que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de
joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la
societat i davant els poders públics.

La nostra oferta formativa
Temes d’expertesa de Formació i Facilitació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanyament en la creació i consolidació de Consells Locals de
Joventut o Plataformes de Coordinació Territorial: què són, per a què
serveixen, com s’organitzen?
Gestió de consells i associacions juvenils: subvencions, estatuts i
paperassa
Feminismes i interseccionalitat
Violències masclistes en entorns digitals
Educació emocional i salut mental
Prevenció del suïcidi juvenil i acompanyament del dol
Refugiades i migracions
Racisme, privilegi blanc i interculturalitat
Resolució de conflictes i treball de cures a les entitats
Protocols de violències masclistes en espais d’oci
Dinamització de debats i grups de treball d’entitats, del CNJC i d’espais
internacionals

#ReduccióDeRiscos #Drogues

Energy Control
https://energycontrol.org/
voluntariado@energycontrol.org
667 89 03 71

Qui som?
Som un projecte de base comunitària que es defineix com un col.lectiu de
persones, consumidores o no, que es preocupen per l’ús de les drogues en
espais de festa o en la societat, oferint informació objectiva i científica sobre
reducció de riscos i la gestió del plaer.

La nostra oferta formativa
Oferim assessoraments i formacions a mida sobre qualsevol substància,
sobre la prevenció comunitària i sobre gestió d’esdeveniments de manera
responsable.
També oferim assessorament i suport en l’elaboració de plans municipals de
prevenció i reducció de riscos així com en la seva execució. De la mateixa
forma, també realitza estudis i projectes que responguin a les necessitats de
cada Ajuntament i el seu context.

#LleureEducatiu

Escola Lliure el Sol
http://www.escolaelsol.org
elsol@escolaelsol.coop
93 481 73 83

Qui som?
A l’Escola Lliure el Sol impulsem el coneixement i el creixement d’entitats i
de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària a
través de metodologies actives i transformadores, enfortint-ne la llibertat de
pensament i el compromís social.
Som una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa social sense ànim de
lucre, formada per Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de
Joves de Catalunya i la Fundació Ferrer i Guàrdia.
Acumulem l’experiència de més de 25 anys desenvolupant formació en el
món de l’educació en el lleure i l’associacionisme a Catalunya. Som escola
d’educadors/es en el lleure infantil i juvenil reconeguda per la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.

La nostra oferta formativa
Agrupem la nostra oferta formativa en dos grans àmbits:
•

Educació en el lleure: pensament crític, mètode pedagògic, educar en
la participació, inculsió i diversitat, educació en perspectiva de gènere,
sostenibilitat ambiental i salut.

•

Organització i qualitat democràtica: participació interna, equips,
planificació i organitzció, gestió econòmica, comunicació i transparència,
i treball en xarxa.

En especial oferim el Monogràfic SegurNet que (juntament amb la Fundacio
Ferrer i Guàrdia) que aborda temes de Joves i ús d’eines digitals (petjada
digital, xarxes socials, identitat digital...)

#Escoltisme

Fundació Escola Josep Carol
Escola Forca
http://www.josepcarol.cat/ca/forca/
oferta-formativa
coordinaciocursos@josepcarol.cat
93 268 91 11

Qui som?
L’Escola FORCA desenvolupa la formació inicial i contínua d’educadors
i educadores per contribuir a la realització d’activitats amb infants i
joves que siguin de qualitat. Des de fa més de 30 anys, és una escola de
lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut de Catalunya.
La formació d’educadores i educadors, necessària per realitzar una
tasca educativa coherent, ha d’acomplir una doble funció: dotar d’eines
metodològiques que facilitin la seva feina i generar reflexió individual i
col·lectiva sobre la mateixa funció pedagògica, com també sobre les finalitats
i compromisos socials.
Per això la nostra metodologia es basa en la pedagogia de l’acció, l’aprendre
fent, de manera que la persona que es forma es converteix en ple protagonista
de l’acció educativa. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència
pràctica són els trets metodològics més destacables.

La nostra oferta formativa
Entre d’altres temàtiques, organitzem i oferim formacions al voltant dels
següents àmbits:

•
•
•
•
•

Monitor/a i director/a de lleure
Vetlladors/es escolars
Necessitats Educatives Específiques
Lideratge
Participació

#EducacióSexualintegral

#Sexualitats

SEXus: Informació i
Assessorament sobre
sexualitats
https://sexus.org/ca/accions-educatives/
sexus@abd-ong.org
607 46 57 31

Qui som?
SEXus és un programa d’ABD Associació Benestar i Desenvolupament.
Som un equip jove de persones que venim de diferents disciplines com la
psicologia, l’antropologia, l’educació social, la filosofia i els activismes. Ens
nodrim unes a les altres per treballar de forma rica i completa tot el ventall
de temàtiques que engloben les sexualitats. Venim de trajectòries i camins
diversos i tenim una mirada comú, un enfocament interseccional des de i
amb el qual treballem, una mirada feminista, de drets i intercultural que guia
les nostres intervencions.

La nostra oferta formativa
Realitzem formacions a professionals sobre sexualitats des d’un abordatge de
gènere, intercultural i drets. Proposem formacions de nivells inicials fins més
avançats que permetin aprofundir sobre temes concrets com la pornografia,
els drets sexuals, el consentiment, la diversitat sexual i de gènere. D’altra
banda, adaptem les formacions a demandes específiques.

#VoluntariatInternacional

#JustíciaGlobal

Servei Civil Internacional De
Catalunya
https://www.scicat.org/que-fem/
educacio-per-la-pau/
participacio@scicat.org
93 441 70 79

Qui som?
L’SCI Catalunya som una de les 42 branques que configuren la xarxa del
Service Civil International, un moviment de voluntariat internacional per la
construcció de pau.
Des del 1982, treballem per promoure el voluntariat internacional i l’educació
per la pau com a eines de transformació social a Catalunya, País Valencià, Illes
Balears i Andorra. Ho fem des d’una visió associativa de base i en xarxa amb
altres entitats del territori i internacionals.

La nostra oferta formativa
Organitzem formacions locals i internacionals des de l’educació no formal
per promoure una comprensió crítica del món i l’apoderament de la societat
civil.

•
•
•
•
•
•

Formació per a voluntàries que aniran a fer projectes internacionals.
Formació per a coordinadores de camps de treball.
Curs de conflictologia: anàlisis de conflictes internacionals i el paper de
la societat civil en la construcció de pau.
Tallers de la guia Entre[Terres]: Activitats per a infants i joves que pretenen abordar la realitat de les migracions.
Seminaris internacionals: Intercanvis de coneixements a través de l’educació no formal i en contextos interculturals.
Intercanvis juvenils: Aquests projectes uneixen grups de joves de països
i realitats socioeconòmiques i culturals diferents per aprendre i compartir des de l’educació no formal.

A banda, al nostre local hi organitzem altres activitats i tallers de sensibilització
puntuals d’educació per la pau. Organitzem cicles de xerrades, cinefòrums,
activitats a l’espai públic, etc.

Recurs generat per:

Amb el suport de:

