
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament de persones grans que viuen soles. 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Social 

ACCIONS CONCRETES QUE LA PERSONA VOLUNTÀRIA DU A TERME EN 

EL PROJECTE 

Com que les accions que s’han de dur a terme varien en funció dels projectes, en molts casos 

el voluntariat ha de saber què ha de fer abans, durant i després de l’actuació.  

ACCIONS PRÈVIES  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Conèixer els aspectes bàsics de la gent gran 

que viu sola. 

Coneixement sobre les característiques de la 

gent gran i les necessitats que poden 

presentar.  

Analitzar la documentació per saber quina és 

la situació de la persona gran que atén. 

Comprensió lectora (en cas de documentació 

escrita), comprensió auditiva (si la 

transmissió és oral) i competències en 

tecnologies digitals (si es tracta d’un arxiu 

ofimàtic). 

Planificar el temps d’acompanyament i les 

activitats que farà amb la persona gran 

Capacitat d’organització i d’adaptació al 

moment. 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Establir una conversa amb la persona gran 

per saber com està, què ha fet, què li ha 

passat al llarg de la setmana i quines 

necessitats té. 

Escoltar l’altre, sense interrompre’l ni fer-li 

preguntes.  

Acompanyar-la en les activitats que vulgui 

fer: endreçar llibres i fotografies, arreglar les 

plantes, compartir una estona de música, fer 

anar el mòbil, etc. 

Respectar el ritme de la persona gran, la 

seva intimitat i propostes. Estar receptiu al 

que explica i demana. 

Jugar a un o més jocs 45 minuts al dia. Preparar el joc adient, conèixer-ne les 

normes i el funcionament. 

Conversar amb la persona gran perquè 

expressi què vol fer de cara a la setmana 

vinent. 

Detectar possibles necessitats o dificultats 

de la persona gran. Animar-la a expressar-

se. 

Autoanalitzar les emocions i els sentiments. Conèixer els propis límits, valorar l’impacte 

de les emocions i controlar-lo per no interferir 

negativament en la relació.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir el que s’ha fet i valorar com ha anat. Capacitat de sintetitzar i analitzar la 

informació rebuda.  

Traspassar informació rellevant, si escau, a 

la persona referent del projecte. 

Coneixement del circuit intern i normes de 

l’entitat. Coordinació amb la persona 

responsable. 

Autoanalitzar les emocions i els sentiments 

viscuts durant i després de l’activitat. 

Coneixement dels propis límits i de l’impacte 

de les emocions. Capacitat per separar-se i 

allunyar-se de la realitat de l’altre a fi de tenir 

cura d’un mateix (entès en positiu, 

autoprotecció). 

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Empatia (CECA) Capacitat de captar i comprendre les 

preocupacions, els interessos i els sentiments 

d’altres persones, sense projectar-s’hi ni 

identificar-s’hi, i de respondre-hi 

adequadament.  

 Altruisme (MC) 

 

Capacitat de centrar-se en les necessitats dels 

altres 

 Amor (MC) Presència energètica des de l’estimar, que 

cerca facilitar les causes de la plenitud i de la 

felicitat. 

 

 

 


