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Fomentar a participación activa das persoas voluntarias desde os valores da
solidariedade, cooperación, xustiza e igualdade, en liña cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible. 

Adquisición de ferramentas metodolóxicas e habilidades pedagóxicas
adecuadas para o desenvolvemento de actividades de sensibilización e
educación transformadora en centros educativos, deportivos e sociais nos
ámbitos do consumo responsable, igualdade de xénero e defensa dos
dereitos humanos. 
 
 

PRESENTACIÓN
Este curso, que comezará o 4 de outubro de 2021, pretende formar a persoas
voluntarias como instrumento de cambio e transformación social baixo a figura
dos Axentes Deportivos dos ODS, fomentando a súa participación en
actividades solidarias que promovan os valores de xustiza, cooperación,
igualdade, participación e DDHH, no ámbito deportivo. Desta maneira
contribúese ao desenvolvemento dunha cidadanía comprometida coa
consecución dos ODS. 

OBJETIVOS

Achegar os ODS ao voluntariado para, desde os seus propios medios e
sentido da responsabilidade, contribuír ao seu cumprimento e lograr unha
sociedade máis xusta grazas á implicación da cidadanía. 

Contribuír a visibilizar o compromiso das entidades de voluntariado coa
Axenda 2030. 

Espérase que, ao finalizar o curso, cada participante: 

Estea capacitado para realizar propostas educativas e sensibilizadoras,
baseadas nos coñecementos adquiridos sobre Axenda 2030 e ODS.
Incremente os seus coñecementos no cumprimento dos Dereitos
Humanos, igualdade de xénero, comercio xusto e consumo responsable,
entre outros.
Sexa un axente de cambio e transformación social.
Amplíe a participación social e o impacto da sensibilización e a
educación transformadora sobre os problemas globais e a súa inclusión
na educación formal e non formal.
Comprender os beneficios e a importancia da promoción do
voluntariado.



DESTINATARIOS
O curso vai dirixido ao voluntariado dos comités locais de Taller de Solidariedade
e a persoas de centros e entidades educativas, sociais e deportivas, con
inquietude en formarse en valores e realizar talleres e actividades para
traballalos no marco dos ODS e converterse así nun axente transformador e
sensibilizador da sociedade. 

REQUISITOS TÉCNICOS Y
PERSONALES

Este curso é gratuíto para todas as persoas que queiran facer voluntariado e
converterse en Axentes Deportivos ODS. 

Non é imprescindible ter coñecementos previos en ODS, aínda que si pode
favorecer a aprendizaxe. O curso tamén resulta idóneo para as persoas que
teñan coñecementos e experiencia realizando actividades de sensibilización e
queira reforzar e completar devanditos coñecementos con outras visións e
maneiras de facer. 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA
Trátase dun curso en liña de 30 horas, que intercalará formación teórica e
práctica, que dará comezo o 4 de outubro de 2021 e terá un tempo máximo
de finalización de 2 meses. Estará orientada polos titores e titoras e
desenvolverase a partir de varias ferramentas: 
 

Foros de debate
Lecturas, análise crítica e comparación de textos
Guía de actividades de sensibilización e educación transformadora
Técnicas participativas
Acceso a recursos escritos e audiovisuais

 
A plataforma permite aos e as participantes colgar os seus traballos,
dispoñer de publicacións, artigos, intercambiar documentos, traballos en
común etc.
 
Como parte da aprendizaxe, deseñaranse actividades e iniciativas 
 desensibilización para realizar en centros e entidades sociais e educativas. 



PROGRAMA
ENTRENO
CONCIENCIA

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ada módulo do curso conta cunha avaliación do contido que terá como
obxectivo valorar as aprendizaxes adquiridas e reforzar aqueles aspectos nos
que se detecte algunha debilidade.
 
Para obter a certificación do curso é imprescindible realizar todas as
actividades establecidas como obrigatorias, a participación nos foros de
debate e a realización das avaliacións, ademais da execución dunha
actividade final de sensibilización no marco dalgún dos ODS nun centro
educativo, deportivo ou entidade social.
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¡CONVIRTETE EN
AXENTE DE CAMBIO E

TRANSFROMACIÓN
SOCIAL!  

Para más información, envíanos un email a
proyectos2@tallerdesolidaridad.org

O periodo de inscrición está aberto do
 15 de xullo ao 27 de setembro do 2021 a

través deste enlace: Agentes Deportivos ODS
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www.tallerdesolidaridad.org
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