
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Coordinació de voluntariat  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Transversal 

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 el grup de voluntariat. 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). 

Conèixer els projectes concrets i les 

activitats que duen a terme les persones 

voluntàries. 

Coneixement del funcionament intern de 

l’entitat, les finalitats que es volen assolir i els 

projectes que s’hi desenvolupen. 

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Rebre les persones voluntàries que 

s’incorporen a l’entitat. 

Capacitat d’atendre les persones que s’hi 

incorporen i entendre’n les emocions i els 

sentiments. 

Acompanyar el voluntariat que s’ha 

incorporat recentment en el procés 

d’adaptació a l’entitat. 

Capacitat d’escolta activa. Capacitat per 

donar una resposta adequada i adaptada a 

les circumstàncies concretes. 

Guiar el voluntariat en el dia a dia de la seva 

activitat.  

Capacitat d’escolta activa. Capacitat per 

donar una resposta adequada i adaptada a 

les circumstàncies concretes. 

Autoconeixement de les pròpies emocions i 

límits personals, i dels que tenen a veure 

amb el rol de coordinador.  

Donar la informació necessària per 

desenvolupar les accions concretes. 

Capacitat de comunicació oral. Capacitat de 

sintetitzar la informació i centrar-se en el que 

és essencial.  

Determinar el calendari de reunions o 

trobades amb el voluntariat per fer el 

seguiment de les accions. 

Capacitat d’organització i planificació.  

Establir els mitjans a través dels quals el 

voluntariat pot contactar en cas que tingui 

algun dubte. 

Capacitat d’organització i planificació.  



Actuacions a fer Què es posa en joc 

Recollir les incidències que detecti en 

l’evolució dels projectes executats per les 

persones voluntàries.  

Capacitat d’atendre, escoltar l’altre i 

anticipar-se al que es pot esdevenir. 

Coordinar-se, quan escaigui, amb altres 

persones o àrees de l’entitat que estiguin 

implicades en el projecte.  

Capacitat de treball en equip i visió 

transversal. 

Traspassar a la junta o als responsables que 

gestionen l’entitat tot allò que calgui sobre 

l’evolució dels projectes. 

Capacitat de treball en equip i visió interna 

transversal. 

 

DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ 

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Avaluar les aportacions de les persones 

voluntàries. 

Capacitat d’analitzar les dades. 

Analitzar i revisar la metodologia de gestió 

del voluntariat, a fi d’adaptar-la a les noves 

necessitats que detecti.  

Capacitat de fer autoanàlisi. 

Examinar, quan escaigui, el pla de 

voluntariat de l’entitat i el pla de formació, 

juntament amb les persones responsables 

de la gestió de l’entitat. 

Capacitat de redactar projectes i 

d’incorporar-hi canvis a fi de donar resposta 

a nous reptes. 

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

 Raonament analític (C) Capacitat de comprendre les situacions i de 

resoldre els problemes separant les parts que 

els constitueixen i reflexionant de manera 

lògica i sistemàtica sobre aquestes situacions i 

aquests problemes. 

 Comprensió organitzacional (CECA) Capacitat de comprendre les relacions de 

poder i responsabilitat en els diferents nivells i 

processos de presa de decisions d’una 

organització, i de comprendre els codis de 

conducta i els usos socials. 

 Orientació al servei (CEGA) Disposició a satisfer, més enllà de l’esperat, les 

necessitats de les persones beneficiàries d’un 

servei, tot demostrant un compromís alt en la 

identificació de problemes i proporcionant les 

solucions més idònies. 

 

 

 


