
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Monitor o monitora de lleure infantil o juvenil en activitats setmanals (de caps de setmana) 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Lleure, educatiu, 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 

Conèixer el món del lleure: formació en 

monitor o monitora de lleure. 

Coneixement i formació en l’àmbit del lleure, 

el qual té una formació específica. 

Comprensió lectora.  

Conèixer la normativa del lleure. Capacitat d’interioritzar i de respectar la 

normativa i el seu sentit. Comprensió lectora. 

Conèixer la normativa de l’esplai.  Capacitat d’interioritzar i de respectar la 

normativa i el seu sentit. Comprensió lectora 

i auditiva, capacitat d’escoltar.  

Conèixer el projecte educatiu de l’esplai. Capacitat d’interioritzar les línies 

estratègiques de l’esplai i respectar-les. 

Comprensió lectora. 

Conèixer les característiques de la infància i 

joventut que corresponguin segons les edats. 

Capacitat de comprensió, d’anàlisi i de 

síntesi per determinar els punts essencials 

que cal tenir en compte. Capacitat 

d’interioritzar-los i vincular-los al projecte 

educatiu i a les activitats concretes.  

Conèixer les formes d’aprenentatge dels 

infants i joves. 

Capacitat de comprensió, d’anàlisi i de 

síntesi per determinar els punts essencials 

que cal tenir en compte. Capacitat 

d’interioritzar-los i vincular-los a les activitats 

i metodologia que es faran servir durant el 

desenvolupament del projecte educatiu.  

Establir-ne el pla de treball concret: activitats 

i calendari. 

Capacitat de planificació i organització.  

Preparar el material per a les diferents 

activitats.  

Capacitat creativa, tecnològica, 

manipulativa... (depèn del material que es vol 

crear...).  

Coordinar-se amb la persona de referència i 

la resta de persones implicades. 

Capacitat de treball en equip. 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Fer l’acollida del grup.  Capacitat de comunicació i atenció per 

detectar l’estat general del grup en el 

moment d’arribar. 

Explicar l’activitat o activitats que es faran i la 

finalitat que tenen. 

Capacitat de comunicació adaptada al grup i 

de relacionar-la amb el projecte i la finalitat 

d’acord amb el coneixement del grup.  

Guiar l’activitat durant el temps que duri. Capacitat de lideratge a partir de 

l’acompanyament. Capacitat de prevenció i 

detecció de possibles incidències. 

Resoldre les incidències que es puguin 

produir. 

Capacitat de decisió i d’execució per donar 

resposta a les incidències produïdes i 

resoldre-les. 

Adaptar l’activitat i, si escau, canviar-la, en 

funció de la situació del moment. 

Capacitat de decisió i d’execució per donar 

resposta a les incidències produïdes i 

resoldre-les. 

Un cop acabada d’activitat, fer el resum del 

que s’ha fet i de les conclusions, si escau, i 

en funció del grup.  

Capacitat de síntesi i d’anàlisi dels punts 

més importants i capacitat de comunicació 

en funció del grup.  

Recollir i netejar el material, si escau. Capacitat de responsabilitat, pròpia i del 

grup, si escau. 

Acomiadar-se del grup fins a la propera 

sessió i acompanyar el grup a la sortida, si 

escau, en funció de l’edat del grup. 

Capacitat de comunicació i responsabilitat 

envers el grup.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir les incidències que apareguin. Capacitat d’anàlisi i de síntesi. Capacitat 

d’autoconeixement per recollir l’actuació 

pròpia i analitzar-la.  

Fer el retorn a la persona coordinadora i les 

altres persones implicades, d’acord amb el 

circuit que hi ha establert. 

Capacitat de treball en equip. Capacitat 

d’anàlisi i de síntesi i de comunicar-se 

oralment i per escrit. 

Participar en els espais de trobada interns 

per fer el seguiment del projecte global. 

Capacitat de treball en equip. Capacitat 

d’anàlisi i de síntesi i de comunicar-se 

oralment i per escrit.  

Adequar-ne el calendari, la metodologia... en 

funció de l’anàlisi i l’avaluació de les 

activitats fetes.  

Capacitat de planificació, d’organització i 

d’adaptació al canvi.  

Preparació de les trobades següents i els 

materials necessaris. 

Capacitat de planificació, d’organització i 

d’adaptació al canvi. 

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Pensament lateral (C) Capacitat que permet identificar, plantejar i 

resoldre problemes de manera divergent. És 

l’habilitat d’establir relacions de coneixement 



Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

diferents, de fer preguntes noves i de donar 

respostes originals o creatives. 

 Aprenentatge (CEGS) Assolir o ampliar el coneixement i les tècniques 

relacionades amb la tasca. Captar i aplicar 

noves informacions, sistemes i mètodes de 

treball. 

 Plasticitat (MC) Capacitat d'ésser flexible i perseverant 

proactivament des d’una visió clara i 

corresponent amb la realitat tot provocant 

resultats adequats i necessaris. 

 


