
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Organització d’una obra de teatre en un ateneu  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Cultural 

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 

Determinar el teatre on es durà a terme 

l’obra i el calendari.  

Capacitat de planificació i d’organització. 

Coneixement del sector.  

Coordinar-se amb les persones que integren 

la secció de teatre per parlar de tots els 

temes que tenen a veure amb l’obra (qui 

escriu els papers, qui s’encarrega del 

vestuari...).  

Treball en equip. Capacitat de comunicar-se 

oralment i per escrit. Capacitat d’escolta 

activa.    

Cercar la persona que dirigirà l’obra i/o 

coordinar-s’hi. 

Treball en equip. Capacitat de comunicació 

oral i escrita. Capacitat d’escolta activa. 

Capacitat d’incorporar diferents opinions i 

propostes diferents.  

Recollir les persones concretes que 

participaran en l’obra (les actrius i els actors 

associats). 

Capacitat de vincular-se a l’entitat i a un 

projecte concret i de responsabilitzar-s’hi.  

Assistir als assaigs de l’obra. Capacitat de vincular-se a l’entitat i a un 

projecte concret i de responsabilitzar-s’hi.  

Revisar l’estat del teatre i del material 

necessari per dur a terme l’obra (enllumenat, 

vestuari...).  

Treball en equip. Capacitat de resoldre 

possibles incidències relacionades amb la 

logística.  

Coordinar-se amb les persones 

encarregades del funcionament del teatre. 

Treball en equip. 

Coordinar-se amb les persones 

responsables de l’emissió de les entrades. 

Treball en equip amb les diferents persones 

de l’entitat.  

Establir el preu de les entrades i decidir si 

tothom paga o si són gratuïtes per a qui no 

pugui pagar-ne l’import. Decidir si 

l’espectacle és per a les persones 

associades o és obert a tothom. 

Capacitat de planificar. Visió transversal 

vinculada a altres projectes de l’entitat i a la 

seva finalitat.  

Decidir si l’obra té una finalitat solidària i 

fixar-ne les condicions, si escau (fila zero, 

percentatge de donatiu, etc.) i establir per 

quin projecte o acte solidari es fa l’obra.  

Treball en xarxa, coneixement de l’entorn i 

de les necessitats que té. Visió transversal 

vinculada a altres projectes de l’entitat i a la 

finalitat de l’entitat. 

Gestionar el contacte amb la resta d’agents 

vinculats que hi pugui haver (bar de l’ateneu, 

obertura del teatre fora de l’horari habitual...).  

Treball en equip amb les diferents persones 

de l’entitat i també amb persones externes, si 

escau.  



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Elaborar el material de difusió de l’obra. Capacitat d’establir prioritats comunicatives. 

Coneixement de recursos informàtics per 

elaborar la documentació. Capacitat de 

comunicació per escrit. 

Fer-ne la publicació a l’espai web. Competència en eines TIC, si escau. 

Capacitat de comunicar-se per escrit en 

format web. 

Trametre la informació a la base de dades de 

l’entitat. 

Coneixement de temes normatius relacionats 

amb la protecció de dades. Coneixements 

informàtics referents a la gestió de bases de 

dades i d’enviaments massius.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Comprovar prèviament el bon funcionament 

del material (micròfons, llums, música...) amb 

les persones responsables. 

Treball en equip. Capacitat per resoldre 

possibles incidències relacionades amb la 

logística. 

Acompanyar a la sala el públic que va a 

veure l’obra.  

Atenció a les persones. Capacitat de 

comunicació oral. Capacitat de resoldre 

incidències. Capacitat de donar resposta 

immediata i adequada a les diferents 

situacions que es puguin produir.  

Resoldre incidències en directe amb les 

persones assistents. 

Capacitat de comunicació oral. Capacitat de 

resoldre incidències. Capacitat de donar 

resposta immediata i adequada a les 

diferents situacions que es puguin produir. 

Resoldre incidències amb les persones que 

actuen. 

Capacitat de comunicació oral. Capacitat de 

resoldre incidències. Capacitat de donar 

resposta immediata i adequada a les 

diferents situacions que es puguin produir. 

Actuar, si escau.  Capacitat de comunicació oral.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir tot el material emprat i tenir-ne cura, 

en coordinació amb les diferents persones 

que en són responsables. 

Capacitat de responsabilitzar-se. 

Coneixement de les normes internes. Treball 

en equip.  

Analitzar i avaluar l’obra amb totes les 

persones implicades recollint les incidències 

que s’hi hagin pogut produir. 

Treball en equip. Capacitat d’anàlisi i de 

síntesi. Capacitat de comunicar-se oralment i 

per escrit, segons escaigui.  

Incorporar els canvis necessaris amb vista a 

les futures obres que s’hagin d’organitzar. 

Capacitat per adaptar-se al canvi en funció 

de les informacions recollides.  

Fer arribar el donatiu per al projecte solidari, 

si escau.  

Treball en equip. Coordinació amb la 

persona responsable de la gestió econòmica 

de l’entitat.  

 

 



ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Proactivitat (CEGS) Capacitat d’actuar abans que succeeixi una 

situació futura, i de prendre el control i 

d’orientar-se perquè les coses passin d’una 

manera determinada. 

Planificació i organització (CECA)) Capacitat de definir prioritats, establir plans 

d’acció necessaris per arribar a les fites, 

ajustar-se als pressupostos, distribuir els 

recursos i establir mesures de control i 

seguiment. 

Serenitat (MC) Sentiment de tranquil·litat i centrament interior. 

 

 

 


