
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Acompanyament de persones sense ocupació per facilitar-ne la cerca de feina  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Social, millora de les condicions socioeconòmiques i de la cohesió 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, si és la metodologia 

que es farà servir per fer l’acompanyament a 

la persona desocupada. 

Coneixement de la metodologia bàsica per 

fer l’acompanyament. Comprensió lectora i 

auditiva. Capacitat d’anàlisi, de síntesi i 

d’interiorització dels coneixements.  

Conèixer la normativa interna de l’entitat, les 

finalitats i els objectius. 

Capacitat d’interioritzar i de respectar la 

normativa i el seu sentit. Comprensió lectora, 

auditiva, capacitat d’escoltar.  

Conèixer el sector empresarial i el mercat 

laboral. 

Capacitat de comprensió i d’anàlisi i de 

síntesi dels aspectes més essencials que 

incideixen en la pèrdua i cerca de feina, i del 

que cal fer per reconnectar-se amb la feina 

activa.  

Conèixer els límits personals i de la tasca. Capacitat de conèixer i d’establir els 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. 

Coneixement, interiorització i anàlisi dels 

aspectes més rellevants i de la incidència 

que tenen, del que suposa un procés de 

pèrdua de feina i de mitjans econòmics, etc.  

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 l’acompanyament a una persona 

amb dificultats econòmiques i en cerca activa 

de feina (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 la pròpia i d’adaptar-s’hi, si 

escau. 



Actuacions a fer Què es posa en joc 

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 que 

s’acompanyarà (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 el pla de treball previst, després de 

conèixer la persona i comptant que hi 

participarà activament.  

Capacitat de comunicació oral i escrita. 

Capacitat d’escolta activa i de comunicació 

no verbal. Capacitat de respectar els 

interessos de la persona. Capacitat de no 

jutjar. Capacitat d’adaptació en funció de les 

necessitats detectades.  

Acompanyar activament durant el 

desenvolupament de les diferents sessions i 

adaptar el pla de treball en funció de les 

possibles incidències.  

Capacitat de comunicació. Capacitat 

d’escolta activa i de comunicació no verbal. 

Capacitat de respectar els interessos de 

l’altre. Capacitat de no jutjar. Capacitat 

d’autoconeixement per detectar 

interferències personals i aturar-les. 

Capacitat de fer un retorn amb sentit a la 

persona sobre tot el que està passant en la 

relació directa i en el que es comunica. 

Capacitat d’adaptació al canvi.  

Dur a terme gestions que generen les 

necessitats del pla de treball. 

Capacitat de comunicació. Capacitat de 

planificació i capacitat de gestió.  

Tancar el projecte. Capacitat de comunicació, d’escolta activa i 

d’atenció als sentiments que pot provocar el 

comiat. 

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir el 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, d’acord amb 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 o el pla de treball 

següents, d’acord amb la situació de cada 

moment i de l’experiència acumulada en 

l’acompanyament a les persones.  

Capacitat d’anàlisi. Capacitat de planificació i 

d’organització. Capacitat d’adaptació al 

canvi.  

 

 



ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Escolta (CEGS) Capacitat d’enfocar completament l’atenció en 

allò que està dient una persona o en els sons 

del medi exterior, i d’entendre el significat de 

què s’escolta en el context real. 

Raonament verbal (C) Capacitat d’expressar idees o fets amb claredat 

i correcció gramatical, i de fer-se entendre i 

explicar clarament el punt de vista propi. 

Parresia (MC) Capacitat de parlar amb franquesa, des de 

l’autenticitat, l’ètica i l’amor, i de dir el que s’ha 

de dir en lloc de dir el que es vol sentir. 

 


