
FITXA D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 

PROJECTE EN QUÈ PARTICIPA LA PERSONA VOLUNTÀRIA 

Reforç escolar (en horari extraescolar) a infants en risc d’exclusió  

ÀMBIT O ÀMBITS DEL PROJECTE 

Social, Educatiu 

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 els aspectes bàsics de 

l’aprenentatge en la infància. 

Coneixement dels principals aspectes 

tècnics i emocionals que intervenen en 

l’aprenentatge dels infants a fi de millorar-lo 

Analitzar la documentació per saber quina és 

la situació de l’infant que atén. 

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). 

Planificar la tarda i les activitats que farà amb 

l’infant. 

Capacitat d’organització i d’adaptació al 

moment.  

 

DURANT L’ACTUACIÓ  

Actuacions a fer Què es posa en joc 

Preparar el material necessari per dur a 

terme la sessió. 

Planificació general. Coneixement del 

funcionament del material amb què es 

treballarà (per exemple, en cas que es faci 

servir l’ordinador, cal saber emprar les 

aplicacions). 

Rebre l’infant quan arriba. Escolta activa i capacitat de crear un ambient 

adequat per desenvolupar l’activitat i 

fomentar una bona relació amb l’infant o els 

infants, en cas que l’activitat es faci amb més 

d’un.  

Explicar què es farà.  Capacitat de comunicar-se oralment, 

especialment amb l’infant.  

Readaptar, si escau, les activitats previstes. Capacitat de respondre a la realitat, 

adaptant-se al que està passant en aquell 

moment. 

Tancar la sessió, en què s’ha de preveure un 

temps per acabar l’activitat i per acomiadar-

se dels infants. 

Empatia i escolta activa. Coneixement de les 

emocions de l’infant en el moment d’acabar 

la sessió.  

 

 



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. 

Autoanalitzar les emocions i els sentiments 

viscuts durant l’activitat i després d’aquesta.  

Coneixement dels propis límits i de l’impacte 

de les emocions. Capacitat per separar-se i 

allunyar-se de la realitat de l’altre a fi de tenir 

cura d’un mateix (entès en positiu, 

autoprotecció). 

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, els tutors, l’escola i altres 

persones de l’entitat, si escau, de tot el que 

calgui sobre l’evolució de l’infant.  

Capacitat de comunicar-se. Capacitat de 

treballar en equip. Coneixement dels límits 

personals i de l’actuació.  

 

ALGUNES DE LES COMPETÈNCIES I/O METACOMPETÈNCIES QUE ES 

PODEN IDENTIFICAR 

Nom de la competència o metacompetència Text descriptiu  

 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. 

 Flexibilitat (CEGS) Capacitat de modificar el comportament i 

d’adequar-lo a situacions de canvi o 

d’ambigüitat, tot mantenint l’efectivitat. 

 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. 

 

 

 


