
Oferta formativa
Des de Casals de Joves creiem que la formació és una eina.                 
Formar-nos ens permet enfortir i millorar la qualitat de la tasca 
voluntària i activista dels casals. Ens ajuda a trobar noves vies d’acció 
i reforçar les que ens caracteritzen. Ens anima a seguir endavant i 
esdevenir agents de transformació social.

Entenem les formacions com a espais de creixement personal i 
col·lectiu. A les formacions construïm el coneixement entre totes, 
partint de les experiències viscudes, dins d’un espai de respecte que 
promogui aquest creixement.

Això ens porta a imaginar formacions basades en la metodologia 
pròpia de l’educació no formal. Volem que donin resposta a les 
necessitats directes dels casals. Que els acompanyin en el procés 
d’enfortiment i de construcció de nous projectes. Que ajudin a 
l’assoliment d’objectius vivencials. Busquem crear espais dinàmics i 
participatius, agradables i generadors de debat.

Com a extensió de la nostra metodologia d’autogestió, som les 
pròpies casaleres les que ens encarreguem de realitzar aquestes 
càpsules formatives. Per això existeix la borsa de formadores de 
Casals de Joves, on totes les casaleres que hi formem part seguim 
un procés d’aprenentatge encarat a poder impartir qualsevol de les 
càpsules que oferim.

Per què formar-nos?

Fes servir aquest codi QR per 
a descobrir més sobre les 
nostres càpsules formatives, o 
contacta’ns a:

formacio@casalsdejoves.org
www.casalsdejoves.org
93 169 00 86



Les càpsules formatives

Model Casalero
· Model Casalero 0 
  (Per a adolescents del Casal)
· Model Casalero 1 
  (Creem/repensem el Casal)
· Model Casalero 2 
  (Acollida de noves casaleres)

Salut
· Sexualitat
· Salut emocional
· Drogues: consum responsable

Transforma
· Mentja’m: sobirania alimentària
· Cooperativisme i economia 
  social i solidària
· Consum conscient als casals
· Perspectiva intercultural als casals
· Poder adult i adolescents
· Interseccionalitat: gènere, etnicitat, classe

Repensem...
· La participació
· La gestió de reunions i assemblees
· La comunicació
· La gestió econòmica i el finançament
· Els lideratges
· El relleu

Feminismes
· Feminisme i perspectiva de gènere
· Desmuntem l’amor romàntic
· Creació i implementació de protocols
· Identitats dissidents

Kasal Academy
· Actes al carrer, tot el que cal saber
· Equips de so
· Cartelleria i imatge gràfica
· Eines ofimàtiques
· Vols fer una paella i no saps com?
· Reunions online
· Dispensació responsable a les barrers

Com ho faig per formar-me?
Dividides en blocs temàtics, i amb una durada orientativa de 4 hores, aquestes son 
algunes de les nostres càpsules formatives. Per a conèixer més a fons el contingut 
d’una càpsula, segueix el codi QR que trobaràs a la contraportada. Per altra banda, 
a la secció següent trobaràs el procés i requisits bàsics per a demanar-ne una. 
També és possible fer formacions a mida, adaptar la duració de les càpsules i fer 
assessoraments personalitzats. Fes-nos una proposta per correu i en parlem!

Envia’ns un correu a formacio@casalsdejoves.org, 
especificant la formació en la que esteu interessades i la 
persona referent (veure lletra petita).

A continuació rebreu un formulari per a fer una detecció de 
necessitats i motivacions i concretar aspectes logísitics (lloc, 
assistents, horari i data concreta...)

Un cop fet es farà l’assignació de formadora i el traspàs 
d’informació. Aquesta persona es posarà en contacte amb 
la persona de referència escollida.

En acabar la formació, us facilitarem un formulari de revisió. 
És molt important que totes les assistents i l’entitat l’omplin 
per a poder tenir feedback de la feina feta.

La lletra petita, ben gran:
Hi ha 3 requisits bàsics per a poder demanar una formació:

1.1. Cal fer la demanda amb un mes d’antel·lació per a poder assegurar 
la disponibilitat de les formadores.

2.2. Cal que hi hagi una persona referent del casal. Aquesta persona 
serà l’encarregada de mantenir el contacte amb la formadora.

3.3. Per a fer la formació cal que aquesta tingui una durada mínima 
d’1’5h, compti amb 6 assistents o més i amb una edat igual o superior 
als 15 anys. en cas contrari, es plantejarà la possiblitat de realitzar un 
assessorament sobre la temàtica triada.Cada casal disposa de dues formacions subvencionades cada any, aprofita-les!


