
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Repartiment de lots d’aliments, de productes neteja Repartiment de lots d’aliments, de 

productes neteja  

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 

Conèixer la normativa interna de l’entitat.  Capacitat d’interiorització de la normativa de 

funcionament de l’entitat.  

Conèixer els aspectes lligats a la 

manipulació d’aliments, si escau (en el cas 

de productes frescos). 

Coneixement adquirits en la formació de 

manipulació d’aliments rebuda (formal o 

informal)  

Conèixer les activitats concretes que cal dur 

a terme. 

Capacitat de comprensió (lectora o auditiva) i 

interiorització de les actuacions 

Conèixer els límits de l’actuació.  Autoconeixement i comprensió i 

interiorització dels límits de l’actuació que cal 

dur a terme.  

Conèixer el circuit per a possibles 

incidències que hi pugui haver durant 

l’activitat. 

Capacitat d’interiorització de la normativa de 

funcionament de l’entitat.  

Conèixer la normativa i el funcionament de 

l’espai on es durà a terme l’activitat, si escau.  

Capacitat d’interiorització de la normativa de 

funcionament de l’espai físic on es durà a 

terme l’activitat.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Preparar l’espai, si escau, i els lots per lliurar. Treball en equip. Capacitat d’organització. 

Capacitat de comunicació. Capacitat de 

seguir les indicacions de la persona 

responsable.  

Atendre les persones que venen a recollir els 

lots. 

Capacitat d’escolta activa, si escau. 

Capacitat de no fer un judici previ. Capacitat 

de comunicació verbal. Empatia. 

Autoconeixement dels límits personals i els 

vinculats a l’actuació. Capacitat de no envair 

la intimitat de les persones usuàries. 

Capacitat de respectar la confidencialitat de 

les dades.  

Resoldre incidències que es puguin produir 

durant l’actuació.  

Capacitat de mantenir la calma. Capacitat de 

no caure en possibles provocacions o 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

queixes que manifestin les persones 

usuàries. Capacitat de resolució del que 

depengui d’un mateix o de contactar amb la 

persona responsable.  

Finalitzar l’activitat. Capacitat de responsabilitat. Capacitat 

d’organització per recollir el material sobrant.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Coordinar-se amb la persona responsable 

(present o no a l’activitat) per fer el retorn de 

les incidències.  

Capacitat de comunicació oral i escrita. 

Capacitat d’anàlisi i de síntesi. Capacitat de 

treball en equip. Coneixement del 

funcionament intern de l’entitat i dels espais 

previstos per fer el traspàs de la informació.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

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

Planificació i organització (CECA) Definir prioritats, establir plans d'acció 

necessaris per arribar a les fites, tot ajustant-se 

als pressupostos; distribuint els recursos i 

establint mesures de control i seguiment. 

Comunicació interpersonal (CEGA) Captar els senyals emocionals i comprendre el 

missatge que aquests transmeten. Cercar la 

comprensió mútua i compartir la informació de 

què es disposa. 

 

 

 


