
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament d’una persona amb discapacitat a una activitat lúdica (per exemple, una 

persona que va en cadira de rodes) 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Social, Cultural... (segons el tipus d’activitat) 

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 les característiques del col·lectiu 

concret. 

Capacitat d’anàlisi, de síntesi i 

d’interiorització del que és més essencial.  

Conèixer la persona a qui s’acompanya. Capacitat d’anàlisi, de síntesi i 

d’interiorització del que és més essencial. 

Confidencialitat de dades. 

Conèixer bàsicament el funcionament d’una 

cadira de rodes i de com desplaçar-la 

(vorera, etc...)  

Capacitat de comprensió sobre el 

funcionament de la cadira de rodes.  

Preparar la sortida i conèixer l’espai físic on 

es vol anar, prèviament, per veure 

l’accessibilitat del lloc concret i de l’itinerari.  

Capacitat de planificació i organització. 

Coneixement de l’entorn. Coneixement de 

les limitacions que pot tenir l’acció .  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Acollir la persona a la qual s’acompanya. Capacitat d’escolta activa. Capacitat de no 

fer un judici previ. Capacitat d’anàlisi de la 

comunicació no verbal. Capacitat de 

comunicació verbal. Empatia. 

Explicar la proposta (si no s’ha treballat 

abans).  

Capacitat de comunicació oral. 

Coneixements de comunicació no verbal.  

Recollir la resposta de la persona i respectar-

ne l’opinió si no vol fer la proposta 

presentada i vol fer una altra cosa. 

Capacitat d’escolta activa i de comunicació 

no verbal. Capacitat de respectar els 

interessos de la persona jove. Capacitat de 

no fer un judici previ. Capacitat d’adaptació. 

Anar a l’espai que es vol visitar. Capacitat per moure la cadira de rodes.  

Sensibilitzar, si escau, les persones que es 

troba mentre fa l’acompanyament, sobre la 

importància de l’accessibilitat per a totes les 

persones.  

Capacitat de comunicació. Capacitat d’anàlisi 

de les diferents situacions que es produeixin 

i que permetin crear sensibilitat sobre 

l’accessibilitat. 

Conversar amb la persona acompanyada 

sobre el que ella vol i sobre l’activitat que 

estan fent. 

Capacitat de comunicar-se oralment. Escolta 

activa. Empatia. Capacitat de no fer un judici 

previ. Respectar els silencis que es puguin 

donar.  



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Resoldre les incidències i els canvis que es 

produeixen mentre es du a terme l’activitat. 

Capacitat per respondre immediatament i 

adequadament a les incidències que es 

produeixin. Capacitat d’anàlisi de la situació.  

Finalitzar l’activitat i retornar al punt de 

trobada. Acomiadar-se de la persona fins a 

la propera trobada. 

Capacitat de comunicació, d’atenció als 

sentiments que pot provocar el comiat i 

capacitat d’escolta activa. 

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Anàlisi de la informació que s’ha recollit 

durant l’activitat.  

Capacitat de comprensió, d’anàlisi i de 

síntesi del que ha passat. Detectar el que 

caldrà canviar o tenir en compte de cara a 

properes situacions similars.  

Coordinar-se amb la persona de referència 

de l’entitat per informar del que escaigui.  

Treball en equip. Capacitat de comunicació. 

Coneixement del funcionament intern i dels 

espais de contacte que hi ha establerts.  

Preparació de la trobada següent d’acord 

amb la informació que s’ha recollit durant 

l’activitat. 

Capacitat d’anàlisi i síntesi. Capacitat de 

planificació i d’organització. Capacitat 

d’adaptar-se al canvi d’acord amb la 

informació de les altres sessions.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Raonament espacial (C) Capacitat de visualitzar mentalment les 

perspectives dels diversos objectes i també les 

dimensions que tenen. 

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. 

Compassió (MC) Capacitat de facilitar disminuir el patiment dels 

altres o d’acabar amb aquest patiment, i de 

mantenir-se en contacte amb la vulnerabilitat, 

des de l’empatia i no des de la pena, la tristesa 

o el dolor. 

 

 

 


