
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Atenció a persones sense sostre quan venen a un centre. 

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’interioritzar i de respectar la 

normativa i el seu sentit. Comprensió lectora, 

auditiva, capacitat d’escoltar. 

Conèixer les característiques del col·lectiu 

d’atenció. 

Capacitat d’interioritzar les característiques 

generals del col·lectiu i del que suposa viure 

al carrer.  

Conèixer els recursos generals d’atenció a 

les persones i específics d’atenció al 

col·lectiu.  

Treball en equip i visió i coneixement 

transversal dels sistemes de serveis socials, 

de salut, d’habitatge, etc., i de l’entorn (barri, 

altres entitats...) on s’atén les persones 

concretes.  

Conèixer les persones concretes que 

s’atenen al centre. 

Capacitat de confidencialitat de les dades.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Acollir la persona al centre i detectar les 

necessitats que manifesta (cercar persones 

que parlin el mateix idioma que la persona 

atesa, si és estrangera).  

Capacitat d’escolta activa. Capacitat de no 

fer un judici previ. Capacitat d’anàlisi de la 

comunicació no verbal. Capacitat de 

comunicació verbal. Empatia. Treball en 

equip.  

Explicar els diferents serveis i la normativa 

del centre i recollir les respostes de les 

persones.  

Capacitat de comunicació oral adaptada a la 

capacitat de la persona que escolta (segons 

el seu idioma, la capacitat de 

concentració...). Capacitat d’atendre la 

comunicació no verbal.  

Fer una orientació general per resoldre o 

millorar la realitat de la persona atesa. 

Capacitat d’escolta activa. Capacitat de no 

fer un judici previ. Capacitat d’anàlisi de la 

comunicació no verbal. Capacitat de 

comunicació verbal. Empatia. Treball en 

equip i implicació d’altres especialistes.  

Acompanyar i facilitar la implicació de la 

persona per millorar la seva situació en la 

mesura que sigui possible.  

Capacitat d’acompanyament a partir del 

respecte a l’altra persona. Capacitat de no 

fer un judici previ. Capacitat d’anàlisi de la 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

comunicació no verbal. Capacitat de 

comunicació verbal. Empatia. Capacitat de 

respectar les decisions que pren la persona 

atesa. 

Derivar la persona al serveis generals o 

específics, complementaris a l’atenció en el 

centre, mentre sigui necessari.  

Visió transversal, treball en equip. Capacitat 

de resolució d’incidències, de coordinació 

transversal i de treball en equip. Capacitat de 

seguir i acompanyar la persona en els 

diferents espais en què es mou.  

 

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.  

Reflexió sobre la pròpia actuació. Capacitat d’autoanàlisi.  

Coordinar-se amb la persona responsable i 

altres persones implicades, segons el procés 

intern establert amb l’entitat i tenint en 

compte la voluntat de la persona.  

Capacitat de treball en equip. Capacitat de 

comunicació. Capacitat d’obertura al canvi 

en funció del retorn.  

Preparar la jornada següent d’acord amb la 

situació de cada moment i en funció del 

moment en què es troba la persona. 

Capacitat d’anàlisi. Capacitat de planificació i 

organització.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Pensament sistèmic (C) Capacitat de veure les relacions entre múltiples 

esdeveniments. 

Empatia (CECA) Captar i comprendre les preocupacions, 

interessos i sentiments d’altres persones, 

sense projectar-s’hi ni identificar-s’hi, i 

respondre-hi adequadament.  

Neolideratge (MC) Capacitat d’influir a favor de la transformació 

social evolutiva i del bé comú per a tots els 

éssers.  

 

 

 


