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VOLVE A CONECTAR... 
 COAS TÚAS GANAS DE MUDAR O MUNDO

 
CON PERSOAS QUE, COMA TI, QUEREN SER

VOLUNTARIAS/OS OU TRABALLAR NUNHA ONGD
 

CONTIGO, COAS TÚAS MOTIVACIÓNS, O QUE TE
MOBILIZA, O QUE TE INDIGNA

 
COAS TÚAS GANAS DE APRENDER E DE BUSCAR

ALTERNATIVAS ANTE AS INXUSTIZAS

 

COMEZAMOS O 15 DE      
 OUTUBRO DE 2022          

En outubro de 2022 arranca el Curso-Taller
de Voluntariado Internacional, un espazo
semipresencial para profundizar na
realidade do mundo que vivimos, para
activar unha participación social e cidadá
con mirada global e transformadora, e para
ofrecer cauces de voluntariado nacional e
internacional. 
                
                     ¡¡Agora é o momento 
                     de volverte conectar!!



VI CURSO-TALLER DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL -
UNHA PROPOSTA MODULAR E
SEMIPRESENCIAL

InteRed leva dende os seus inicios no 1992 apostando pola formación e a
promoción activa do voluntariado transformador como maneira de exercer
unha cidadanía activa e comprometida.
A posta en marcha do Curso-Taller de Voluntariado supón unha aposta pola
formación modular e personalizada. De carácter semipresencial, o curso
valerase  de ferramentas virtuais, e combinará sesións presenciais con algúns
espazos de formación online a través da Aula Virtual de InteRed. 

Modalidade xeral (habilita para realizar as modalidades extras):
Do 15 de outubro de 2022 ao 28 de xaneiro de 2023- 30 horas
3 sesións presenciais e 3 webinars temáticos vía TEAMs 
Modalidades extras: 
Modalidade-Voluntariado Socioeducativo:
Módulo extra on line o 17 de febreiro de 2023 -10 horas
Modalidade -Voluntariado Internacional:
Módulo extra presencial o 4 e 5 de marzo de 2023 -10 horas



¿Veste facendo algunha destas cousas? 
Inscríbete ata o 30 de setembro na VI Edición do curso-taller 

ESTE CURSO É PARA TI...

Formar parte dun comité de voluntariado na túa cidade con InteRed ou
outra entidade social que che interese.
Ter unha experiencia de voluntariado local ou internacional en América
Latina ou África con InteRed.
Levar propostas de voluntariado interesantes e dinámicas ao teu
alumnado como educador/a ou docente.
Saír á rúa a facer unha mobilización pola eliminación das violencias
machistas.
Empezar a formarte en Cooperación Internacional como posible vía
profesional.
Colaborar con outras entidades sociais dende a profesión que exerzas
e/ou darlle un xiro solidario ao teu negocio colaborando con InteRed.

Este curso é para ti se tes entre 18 e 100 anos e buscas exercer o teu
voluntariado de maneiras diversas, como:



Promover un proceso de reflexión e formación persoal
e grupal, dirixida a profundizar nas causas da inxustiza
a nivel mundial e local. 
Fomentar a conexión interpersoal para a mobilización
social e a transformación persoal para o cambio social. 
Familiarizarse coa análise da realidade, a perspectiva
de xénero e a sostibilidade ambiental, así como as
alternativas que nos ofrecen a Educación
Transformadora, a Cidadanía Global, o pensamento
crítico e o voluntariado como forma de estar e ser no
mundo.

Da proposta xeral:

OBXECTIVOS DO CURSO

Profundizar sobre a especificidade do voluntariado internacional no
marco das ONGD.
Coñecer os proxectos e diferentes realidades nas que poder realizar un
voluntariado internacional.

Profundizar sobre as chaves pedagóxicas do enfoque socioeducativo e o
valor da interculturalidade.
Coñecer experiencias de traballo socioeducativo e boas prácticas de
América Latina e España.

Dos Módulos específicos (opcionais):
Voluntariado Internacional: (se queres participar no programa de
voluntariado internacional)

Voluntariado Socioeducativo: (se queres participar en voluntariado
socioeducativo)



CONTIDOS 

PARTE XERAL

Encontro de presentación e motivación: 15 de outubro de 10:30 a
13:00 horas. Lugar a concretar según a túa ubicación e o teu comité de
InteRed de referencia. 
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed 

Webinar temática: 22 de outubro de 10:30 a 12:00 horas. Coa
participación experta de Jaime Atienza, economista e especialista
en desenvolvemento e cooperación internacional.
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed

MÓDULO INTRODUCTORIO- APERTURA 14 DE OUTUBRO
¿Quen somos, que soñamos?
Bloque de presentación no que coñeceremos ao grupo de participantes do
curso da miña cidade, motivacións e soños que nos moven. Achegarémonos a
InteRed como parte das entidades da sociedade civil que promoven o
desenvolvemento e a transformación social. Dende un achegamento á
organización ábrese a xanela ás plataformas sociais e cidadás nas que estar
insertas e nas que poder construir unha cidadanía global. 
Esta primeira sesión é clave para un primeiro achegamento ao curso e o seu
funcionamento, incluíndo a Aula Virtual de InteRed, onde atoparemos
ferramentas e conteúdos teóricos para poder profundizar nas temáticas
propostas. 
Resumo Metodoloxía: 

MÓDULO 1: ANÁLISE DA REALIDADE- APERTURA 21 OUTUBRO
Chaves para o análise da realidade dende a Axenda 2030 e os ODS
O análise da realidade é o primeiro paso para un voluntariado transformador.
Apórtanos unha metodoloxía coa que aprender a mirar o mundo e as nosas
propias vidas en clave de xustiza social, e para participar nos procesos de
transformación cidadá. No contexto actual a Axenda 2030 ofrece un marco de
referencia dende o que construir e profundizar no análise dende os seus 17
obxectivos.  
Resumo Metodoloxía: 



Obradoiro presencial: 5 de novembro de 10:30 a 13:00 horas. Lugar a
concretar según a túa ubicación e o teu comité de InteRed de referencia. 
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed

Webinar temática: 19  de novembro de 10:30 a 12:00 horas. Coa
participación experta de Encina Villanueva, especialista en
coeducación, arte e feminismo. 
Experiencia practica: opción de participar nas accións polo 25 de
novembro, Día internacional pola Eliminación da Violencia contra as
mulleres, organizadas por InteRed na túa cidade de referencia (opcional)
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed 

MÓDULO 2: SOSTIBILIDADE DA VIDA- 
APERTURA O 4 NOVEMBRO
Sostibilidade da vida: Cambio climático e Ecofeminismo 
As cumbres internacionais e os movementos xuvenís de
apoio ao planeta van construíndo novos retos na construción da axenda
global. Dende InteRed a mirada á sostibilidade da vida, focalizámola no cambio
climático e os coidados, unha abordaxe dende o Ecofeminismo. 
Resumo Metodoloxía

MÓDULO 3: EQUIDADE DE XÉNERO- APERTURA O 18 DE NOVEMBRO
Introdución á perspectiva de Xénero e o Feminismo
O enfoque de xénero é hoxe máis ca nunca unha perspectiva a incorporar nas
análises sociais e nas propostas de transformación social, ademáis dun tema
específico sobre o que profundizar da man do Feminismo en tódalas súas
correntes e diversidade. Neste bloque farase un percorrido histórico sobre os
feminismos, a xenealoxía das mulleres, e sobre a pedagoxía do coidado,
finalizando con prácticas e ferramientas coeducativas de referencia para a súa
posta en práctica. 
Resumo Metodoloxía: 
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Webinar temática: 14 de xaneiro de 2023 de 10:30 a 12:00 horas.
Coa participación experta de Quetos Castro, directora da Escola
Pedro Poveda de León (Guanajuato, México)
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed 

Sesión presencial: 28 de xaneiro de 2023. Horario a concretar co teu
comité de InteRed de referencia. 

MÓDULO 5:  EDUCACIÓN TRANSFORMADORA - APERTURA O 13 DE
XANEIRO
A educación é unha das ferramentas máis  potentes para transformar a
realidade. Neste bloco profundizaráse sobre as chaves dunha  educación
inclusiva, crítica e  transformadora, orientada á  consecución da cidadanía
global como alternativa aos   retos actuais do desenvolvemento.
Resumo Metodoloxía:

MÓDULO DE PECHE 
Peche da parte xeral do curso  e avaliación de experiencia, aprendizaxes e
contidos.
Resumo Metodoloxía: 

Taller presencial: 3 de decembro de 10:30 a 13:00 horas. Lugar a
concretar según a túa ubicación e o teu comité de InteRed de referencia. 
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed 

MÓDULO 4: VOLUNTARIADO- 
APERTURA O 2 DE DECEMBRO 
Voluntariado, unha expresión persoal para a 
cidadanía global 
O voluntariado é un actor clave de cidadanía 
global. A cooperación internacional sitúa á sociedade 
civil  coma o humus da transformación social da cal 
o voluntariado é a súa máxima expresión.  A mirada global-local aporta novas
dimensións nas formas de canalizar os nosos desexos de participación ciudadá
e voluntariado nos sures globais, esas realidades nas que urxe a
transformación social. 
Resumo Metodoloxía:

Nota: as datas, horarios e lugares dos obradoiros presenciais poderán sufrir algunha
modificación según posibilidades e demanda de cada cidade.



MÓDULO EXTRA-
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

CONTIDOS 

Obradoiro presencial Madrid: 4 e 5 de marzo de 2023 
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed

Voluntariado Internacional, unha experiencia de encontro
InteRed leva case 30 anos traballando en voluntariado internacional. Con
este módulo introducímosvos nas posibilidades e límites da realización dun
voluntariado internacional. Así mesmo coñeceremos experiencias de
proxectos da nosa presenza nalgúns dos países que recibirán voluntariado
internacional: Perú, México, Guatemala, Bolivia ou Dominicana foron lugares
emblemáticos das experiencias de voluntariado internacional. Este ano por
primeira vez súmase RD do Congo entre as
realidades nas que desenvolver o voluntariado.
Resumo Metodoloxía:

MÓDULO EXTRA-
VOLUNTARIADO 
SOCIOEDUCATIVO

Webinar Voluntariado socioeducativo: 17 de febreiro de 2023 de 10.30
a 12.00 horas
Traballo persoal na Aula Virtual de InteRed

InteRed como entidade promovida pola Institución Teresiana fai os seus
elementos pedagóxicos do enfoque socioeducativo que dan un modo de
abordar o voluntariado educativo. Para iso, neste módulo extra
profundizaremos sobre este enfoque e teremos a oportunidade de coñecer
experiencias de traballo socioeducativo e boas prácticas de América latina e
España.
Resumo Metodoloxía:



QUEN SOMOS
Somos una ONGD promovida pola Institución Teresiana dende 1992, que
aposta por unha educación transformadora, que xere a participación
activa e comprometida de tódalas persoas a favor da xustiza, a equidade de
xénero e a sostibilidade social e ambiental. Traballamos con persoas e
organizacións de diversos países e culturas, especialmente con quen ten os
seus dereitos máis vulnerados.

Impulsamos procesos educativos para o cambio persoal e colectivo a favor
da xustiza social, a equidade e o coidado das persoas e a natureza, aberta á
participación e ao diálogo con grupos e persoas de distintos países.

Promovemos a coherencia, o coidado das
persoas  e o planeta, a equidade, a
corresponsabilidade, a participación, a
solidaridade e a transparencia nas nosas
accións.

Estamos presentes en 9 comunidades e 23 cidades
españolas e contamos con 4 delegacións internacionais e

proxectos en 13 países. 
 

Pincha aquí para ver a nosa Memoria 2021
 

http://www.intered.org/
https://www.flipsnack.com/68AFF688B7A/intered-memoria-2021.html


Data límite de inscrición: o 30 de setembro de 2022
Periodo do curso: 15 de outubro de 2022 a 28 de xaneiro de 2023 (
Modalidade xeral)
Correo de contacto e consultas: cristina.almeda@intered.org
(Coordinadora do curso) e ou voluntariado@intered.org
Custo do curso: 60 euros persoas en activo e 40 euros estudantes e persoas
en situación de desemprego.

Inscríbete  neste enlace 

REQUISITOS PARA O
CERTIFICADO

Facer a actividade final e a avaliación.
Participación nos dous webinars.
Participar nas sesións presenciais que teñan lugar na cidade máis cercana.

Certificaranse 30 horas a Modalidade xeral e 10 horas máis por cada modalidade
opcional.

INSCRICIÓN E CONTACTO

A inscrición consideraráse efectiva despois do
ingreso na conta ES78-0049-0356-51-2710420284 e
envío da copia de transferencia ao correo
cristina.almeda@intered.org

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63WIve9DdkibUDd-clNIU9GyI5RR9MlPsTKxtnJxEF1UM0hTR0dDWVQ2VENWOTJEUTRHN0xJWjBBQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63WIve9DdkibUDd-clNIU9GyI5RR9MlPsTKxtnJxEF1UM0hTR0dDWVQ2VENWOTJEUTRHN0xJWjBBQS4u

