
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Monitor o monitora esportiu d’un equip de joves adolescents menors d’edat. 

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Esportiu 

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 del club o l’entitat 

esportiva a què pertany. 

Capacitat per interioritzar les normes 

internes i els circuits establerts. 

Obtenir informació sobre el grup concret al 

qual ha d’entrenar. 

Comprensió lectora (en cas de documentació 

escrita), comprensió auditiva (si la 

transmissió és oral) i competències en 

tecnologies digitals (si es tracta d’un arxiu 

ofimàtic). 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Preparar el material necessari per dur a 

terme la sessió. 

Planificació general i coneixement de les 

normes i els circuits interns a fi de contactar 

amb la persona responsable del material. 

Rebre els o les joves quan arriben a 

entrenar. 

Escolta activa, i capacitat de crear l’ambient 

adequat per desenvolupar l’activitat i 

fomentar la bona relació amb el grup i entre 

els membres.  

Explicar la planificació prevista per a la 

sessió d’entrenament. 

Principalment, capacitat de comunicar-se 

oralment. 

Seguir l’evolució dels o de les joves al llarg 

de la sessió i corregir el que calgui. 

Capacitat d’atenció i concentració. Capacitat 

de conduir els joves positivament davant dels 

errors. 

Detectar incidències que afectin el 

funcionament del grup.  

Capacitat d’entendre i analitzar el que està 

passant i la comunicació no verbal. 

Readaptar la sessió segons les necessitats 

que hi vagin sorgint.  

Capacitat d’adaptació per donar resposta a 

les situacions imprevistes. 

Acompanyar els o les joves al final de la 

sessió fins que marxin. 

Capacitat d’entendre la importància de 

finalitzar positivament l’activitat.  

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir el que s’ha fet i incorporar-hi 

possibles canvis. 

Capacitat de sintetitzar i analitzar la 

informació recollida.  



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Traspassar a la persona responsable o 

coordinadora qualsevol incidència 

destacable. 

Coneixement del circuit intern i normes de 

l’entitat. Coordinació amb la persona 

responsable. Capacitat de treball en equip. 

Informar la família dels o les joves de tot el 

que calgui sobre l’evolució del seu fill o filla.  

Capacitat de comunicació i coneixement dels 

límits personals.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

Actitud lúdica (CEGS) Disposició a orientar-se a l’experimentació i a 

l’aprenentatge mitjançant el joc. Obertura a la 

sorpresa i al gaudi.  

Comunicació interpersonal (CEGA) Capacitat de captar els senyals emocionals i 

comprendre el missatge que aquests senyals 

transmeten, i de cercar la comprensió mútua i 

compartir la informació de què es disposa. 

Empatia (CECA) Capacitat de captar i comprendre les 

preocupacions, els interessos i els sentiments 

d’altres persones, sense projectar-s’hi ni 

identificar-s’hi, i de respondre-hi 

adequadament. 

 

 

 


