
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Comissió de festes en una entitat veïnal. 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Veïnal, Comunitari 

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 

Establir el programa i el calendari de la festa. Capacitat de planificació i d’organització. 

Coneixement de l’entorn (barri, ciutadania...)  

Conèixer les normatives municipals i del sector 
que que hi estiguin relacionades. 
 

Capacitat d’interioritzar la normativa que 

pugui afectar l’acció.  

Coordinar-se amb les persones que integren 

la comissió de festes.  

Treball en equip. 

Tramitar les assegurances i els permisos 

necessaris per dur a terme les actuacions en 

els espais públics, si escau.  

Capacitat d’interioritzar la normativa que 

afecti l’acció Capacitat de gestió. Treball en 

equip.  

Contactar amb els diferents proveïdors que 

hagin de prestar algun servei durant 

l’esdeveniment.  

Capacitat de gestió.  

Elaborar un registre de possibles proveïdors i 

persones, entitats i agents d’interès per dur a 

terme l’esdeveniment. 

Capacitat de gestió. Tractament confidencial 

de les bases de dades. Coneixement de 

recursos informàtics per gestionar bases de 

dades.  

Planificar l’estratègia comunicativa.  Capacitat d’establir prioritats en la 

comunicació. Coneixement de recursos 

informàtics per a l’elaboració de la 

documentació. Capacitat de comunicació per 

escrit. 

Elaborar i encarregar el material de difusió 

de l’esdeveniment. 

Coneixement de recursos informàtics per 

elaborar la documentació. Capacitat de 

comunicació per escrit. Capacitat de gestió.  

Establir preus de tot el que comporti una 

despesa directa per a les persones 

assistents a l’esdeveniment. 

Capacitat d’interioritzar la normativa que 

pugui afectar l’acció. Coneixement de 

l’entorn (barri, ciutadania...). Treball en equip 

amb les persones responsables de la gestió 

econòmica de l’entitat.  

Coordinar-se amb les altres persones de 

l’entitat que puguin estar-hi implicades o a 

qui s’hagi d’informar.  

Treball en equip.  

Elaborar el pla de finançament d’acord amb 

les despeses previstes (fons propis, 

subvencions, etc.).  

Capacitat de planificació. Capacitat de 

gestió. Treball en equip amb les persones 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

responsables de la gestió econòmica de 

l’entitat. 

Contactar amb els espais on es duran a 

terme les activitats (teatres, entitats de la 

zona, poliesportius...) i fer-ne la reserva. 

Capacitat de gestió. Tractament confidencial 

de les bases de dades. Coneixement de 

l’entorn (barri).  

Contactar amb altres entitats del barri 

interessades a participar activament en 

l’esdeveniment. 

Capacitat de gestió. Tractament confidencial 

de les bases de dades. Coneixement de 

l’entorn (barri).  

Establir actuacions solidàries vinculades a 

projectes d’entitats locals o de veïns i veïnes 

amb necessitats socials (lots de menjar, 

productes de neteja, etc.).  

Capacitat de planificació. Visió transversal 

vinculada a altres projectes de l’entitat i a la 

seva finalitat. Contacte amb altres agents del 

territori (serveis socials, etc.).  

En cas de fer recollida de material, aliments, 

etc., determinar l’espai per emmagatzemar-

los i el protocol per lliurar-los. 

Treball en xarxa amb serveis socials i altres 

entitats, banc d’aliments...  

Establir les persones responsables dels 

diferents espais i horaris en què estaran 

disponibles i maneres de localitzar-les. 

Capacitat de planificació i d’organització. 

Capacitat de responsabilització i vinculació.  

 

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 i informar la ciutadania que 

participi en les activitats.  

Atenció a les persones.  

Resoldre incidències en directe amb les 

persones assistents, proveïdors...  

Treball en equip. Capacitat per resoldre 

possibles incidències relacionades amb la 

logística. 

Assistència en els diferents espais on calgui 

que hi hagi referents.  

Capacitat de seguiment. Capacitat de 

planificació.  

 

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 

als futurs esdeveniments 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, o a qui pertoqui (veïns i veïnes que 

ho necessiten...).  

Treball en equip. Coordinació amb la 

persona responsable de la gestió econòmica 

de l’entitat. 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Tancar el balanç econòmic de 

l’esdeveniment i guardar-ne la documentació 

(factures...).  

Treball en equip. Coordinació amb la 

persona responsable de la gestió econòmica 

de l’entitat. 

Tramitar i gestionar els possibles ajuts 

econòmics sol·licitats i/o concedits per a 

l’execució de l’esdeveniment. 

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  

Polivalència (CEGS) Capacitat d’adequar-se amb efectivitat a 

diferents rols i tasques tot modificant el 

comportament propi. 

Gestió de recursos (CEGA) Capacitat d’identificar, obtenir i assignar de 

manera efectiva i oportuna els recursos 

humans, materials i econòmics per aconseguir 

els resultats esperats.  

Altruisme (MC) Capacitat de centrar-se en les necessitats dels 

altres. 

 

 

 


