
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament a partir de la mentoria a joves nouvinguts i nouvingudes  

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 

Formar-se en mentoria. Coneixement de la metodologia bàsica per 

fer-ne l’acompanyament. Comprensió lectora 

i auditiva. Capacitat d’anàlisi, de síntesi i 

d’interiorització dels coneixements.  

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

normativa i el seu sentit. Comprensió lectora, 

auditiva, capacitat per escoltar.  

Conèixer el projecte.  Capacitat de comprensió, d’anàlisi i de 

síntesi dels aspectes més essencials.  

Conèixer els límits personals i els de la 

tasca. 

Capacitat de conèixer i establir els propis 

límits personals i els límits lligats a 

l’acompanyament.  

Conèixer els circuits interns i els espais de 

seguiment amb la persona referent i altres 

persones implicades en el projecte. 

Capacitat de comprensió i d’interiorització de 

la normativa interna. Capacitat de treball en 

equip.  

Conèixer les característiques de les 

persones beneficiàries del projecte (tenint en 

compte l’edat, les conseqüències d’un 

procés de migració, si tenen un adult de 

referència o no en tenen, etc.)  

Coneixement, interiorització i anàlisi dels 

aspectes més rellevants i la seva incidència, 

del que suposa un procés de migració en 

general i, en concret, en una persona jove 

amb referents adults en el país d’acollida o 

sense. 

Tractar les expectatives davant del projecte.  Capacitat d’identificació, d’anàlisi i de reflexió 

de les expectatives que poden 

ser.inadequades per crear el vincle que 

comporta la mentoria (expectatives poc 

realistes, massa ambicioses, poc 

connectades amb la realitat, etc.).  

Conèixer les dades bàsiques de la persona 

concreta a qui s’ha d’acompanyar.  

Capacitat de mantenir la confidencialitat de 

les dades. Capacitat de comprendre cultures 

diferents de les d’un mateix i d’adaptar-s’hi. 

 

Preparar la sessió i les activitats que es 

vulguin dur a terme, en funció de cada cas i 

sessió.  

Capacitat de planificació, d’organització i 

d’anàlisi de la idoneïtat de les activitats  

 



DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Fer l’acolliment d’entrada de la persona 

mentorada (és especialment important el 

primer cop que es coneix la persona).  

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 de l’activitat que es farà i 

demanar la participació activa de la persona 

mentorada.  

Capacitat de comunicació. Capacitat 

d’escolta activa i comunicació no verbal. 

Capacitat de respectar els interessos de la 

persona jove. Capacitat de no jutjar. 

Capacitat d’adaptació.  

Acompanyar activament durant el 

desenvolupament de l’activitat concreta o 

l’actuació que es dugui a terme, i adaptar-se 

a les possibles incidències que hi pugui 

haver.  

Capacitat de comunicació. Capacitat 

d’escolta activa i comunicació no verbal. 

Capacitat de respectar els interessos de la 

persona jove. Capacitat de no jutjar. 

Capacitat d’adaptació. Capacitat 

d’autoconeixement per detectar 

interferències personals i aturar-les. 

Capacitat de fer un retorn a la persona jove 

sobre tot el que està passant en la relació 

directa i en el que es comunica. Capacitat 

d’adaptació al canvi.  

Acomiadar-se i quedar per a la propera 

trobada. 

Capacitat de comunicació, d’atenció als 

sentiments que pot provocar el comiat i 

escolta activa.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir el que és més essencial de 

l’acompanyament. 

Capacitat de comprensió, d’anàlisi i de 

síntesi del que ha passat.  

Reflexionar sobre la pròpia actuació. Capacitat d’autoanàlisi. 

Coordinar-se amb la persona responsable i 

altres persones implicades, segons el procés 

intern que s’estableix amb l’entitat. 

Capacitat de treball en equip. Capacitat de 

comunicació. Capacitat d’obertura al canvi 

en funció del retorn.  

Preparar la trobada següent d’acord amb la 

situació de cada moment.  

Capacitat d’anàlisi. Capacitat de planificació i 

d’organització. 

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Comprensió de la diversitat (CECA) Capacitat de comprendre, sense prejudicis, 

diferents visions i perspectives de cultures, 

grups, gèneres, ètnies o persones diferents 

d’un mateix. 

Humilitat (MC) Acceptació del jo en el moment actual del 

procés. Consciència d’estar en un pla d’igualtat 

amb tots els éssers. 



Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Flexibilitat (CEGS) Capacitat de modificar el comportament i 

d’adequar-lo a situacions de canvi o 

d’ambigüitat, tot mantenint l’efectivitat. 

 

 

 


